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528.735.2:681.3.06 (100.6 J

BOHACEK, J. - MORAvEK, T. - ROULE, M.

Převzeti programového systému AAT-GSSS geodetIc-
kou slulbou CSSR

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 2, str.
27-28
Pojednání hodnot[ výsledky ověřovacích zkoušek vy-
SOLe přesné metody analytické aerotriangulace, jejiž
úspěšné vyřešení geodetickou službou MLR je výsled-
kem vědeckotechnické spolupráce geodetických slu-
žeb socialistických států. Autoři konstatují, že vyvi-
nutá metoda má světové parametry a její aplikace
je spojena s ekonomickým přínosem.

(528.482.5:621.375.826] :656.71
KAŠPAR, M. - POSplŠIL, J. - ŠtASTN?, K.
Měření deformací letištních drah laserem
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Č. 2, str.
29-33, 8 obr., 3 tab., lit. 12
Metoda měření skutečného stavu letištních ploch uži-
tím laserového referenčního svazku, respektive rovi-
ny. VýhOdy využití laserové techniky. Možnost auto-
matické registrace dat přímo na detekčním zařízeni
a jejich přenos do počítače. Přehled laserových metod
a přístrojil, které byly použity, a přesnost měření.
Vliv atmosféry na šíření laserového svazku nad ho·
mogenním podkladem.

528.46:711.163
SVEHLA, F.
K problematice tvorby bloků orné půdY v projektech
souhrnných pozemkových úprav
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Č. 2, str.
34-38, 2 obr., 7 tab., llt. 4
V článku jsou popsány faktory ovlivňující tvorbu blo-
kil orné pildy. Hlavní pozornost je věnována rozboru
mechanizačního faktoru, výsledkll rozboru je použito
k vyslovení obecných zásad, které by při návrhu no-
vých pl1dních celkl1 měly být respektovány.

528.41.002.237 (437.171]

HOFMAN, F.

Obnova polohového bodového pole v Plznl

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Č. 2, str.
39-41, 6 tab., Ut. 4
Casový prilběh obnovy polohového bodového pole.
Použitá přístrojová technika a způsob zaměření ob-
novovaného podrobného polohového bodového pole.
Zhodnocení přesnosti provedené o,bnovy ve smyslu
směrnic platných v době provádění obnovy [1977 až
78 J. jakož i ve smyslu CSN 730415 Geodetické body
z roku 1979 platné od 1. ledna 1980.

528.735.2:681.3.06000.6)

EOrAqEK, fJ:. - MOPABEK, T. - POYJIE, M.

IlpHHRTHe nporpaMMHoK cHCTeMLI AAT-rCCC reOlle-
3HQeCKOHCJlYlK60K qCCp

feOlleall'lecKllŘ II KapTorpaqlH'lecKllŘ o6aop, 30, 1984,
No 2, CTp. 27-28
CTaTbJ1 06cYJKllaeT pe3YJIbTaTbI rrpOBepKll BbICOKOTO'I-
HOro MeTOlla aHaJIllTllqecKOŘ aapoTpllaHrYJIJ1I.lIIII, ycrrern-
HDe pellleHlle KOToporo 6blJlO npellCTaBJIeHO reolle3llqOC-
KOŘ CJIYJK6011 BHP. PerneHHe J1BJIReTCJ1pe3YJIbTaTOM
HayqHo-TeXHll'lecKoro COTpYllHll'leCTBa reolleaH'lOCKllX
CJIYJK6COIJ;llaJIliCTll'lecKllX CTPaH. ABTOpbl yCTaHaBJIliBa-
IOT, 'lTO ClleJIaHHblŘ MeTOll llMeeT MllpoBble rrapaMeTPbl
li ero rrpllMeHeHlle Ha rrpaKTIlKe cBRaaHHO C aKOHOMll-
qecKllM a<j><j>eKTOM.

[528.482.5:621.375.826] :656.71

KAllIIlAP, M. - IlOCIlHllIHJI, :A:. - llITJICTHbI, K.

H3MepeHlle lle~pM8IPIK aapOJlpOMHIoIX Jlopor Jl83epOM
feolle3R'lec:KliŘ li Kaprorpa<j>R'lOCKHK 06aop, 30, 1984,
No 2, CTP. 29-33, 8 pm:., 3 Ta6., JIHT. 12
MeTOll ll3MepeHHR naCTOJnqero nOJIOJKeHHJI:a3pOllpOM-
HOŘ nOBepXHOCTH C HCrrOJIb30BaHHeM JIaaepnoro pe<j>e-
peHll-nyqKa HJIH pe<j>epenIJ;-rrJIOCKOCTH.B03MOJKHOCTbaB-
TOMaTH'lec:KoŘ perHCTPaIJ;HR llaHHbIX HerrOCpellCTBeHHO
B pa.Il:HO H HX rrepeHOC B BbI'lHCJIHTTeJIbHYIOMamHHY.
0630p JI83epHblX MeTOllOB H rrpH6opoB, KOTOpble 6b1JIH
HcrrOJIbaOBaHHbI H TO'lHOCTb llaMepeHHŘ. BJlliJ1HHe aT-
MOC<j>epblHa pacrrpocrpaHeHHe JIa3epHOro nyqKa Hall
OllHOPOllHbiMOCHOBaHHeM.

528.46:711.163

llIBErJIA, <P.

K np06J1eMaTHKe C0311aHHR 6J10KOB naxOTHoH 3eMJlH
B npoeKTax cYMMapHLlx 3eMJleycTpoHTeJll>HIoIXpa60T

reOlleallqeClmŘ H Kaprorpa<j>R'lecKHŘ 0630p, 30, 1984,
No 2, CTP. 34-38, 2 pHC, 7 Ta6., JIHT. 4
<PaKTOpbl BJIllJ1IO~He Ha C03llaHHe 6JIOKOB rraXOT'HoŘ
aeMJIH. AHaJIH3 <j>aKTOpa MexaHH3aqHH. PeaYJIbTaTOB
aHaJIH3a 6biJIO HcrrOJIb3OBaHHOllJIJI: BblpaJKeHHJI:06~HX
rrpHHllHTIOB,KOTopble H8ll0 npHHHMaTb BOBHHMaHHerrpil
rrp09KTax HOBblXrpyKTOBHbIX IJ;eJIbIx.

528.41.002.237 (437.171)

fO<PMAH, <P.

06HOBJleHHe nOJlIl nYHKTOB DJlaHOBOro 06OCHOBaHHlI
B r. IIHJlceH

reOll63ll'lecKliŘ H KaPTOrpa<j>H'lecKHŘ 0630P, 30, 1984,
No 2, CTP. 39-41, 6 Ta6., JIHT. 4
IlYTb pa60T rrpn O!5HOBJIeHHHrrOJIJI:rrYHKTOBrrJIaHOBoro
050cHaBaHHJI:, HcrrOJIb30BaHHble npH60Pbl II crroco6 H3-
MepeHHŘ. OIJ;eHKa TO'lHOCTH05HoBJIeHHJ1 B COOTBeTCTBllll
c HHCTPYKIJ;HllMllllMelO~HMH CllJIY B cpoKe ero peaJIH-
3a~Hll (1977-78 n.) H TOJKe B COOTBeTCTBHllC CTaH-
llapTOM ČSN 730415, feOlleallqecKlle TO'lKH, 1979 r.,
HMeIO~llM CllJIY C 1-ro J1HBapJ1 1980 r.

528.735.2:681.3.06 [100.6]
BOHACEK, J. - MORÁVEK, T. - ROULE, M.
tlbernahme des Programmsystems AAT·GSSS fllr den
geodiitischen Dlenst der CSSR
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 2,
Selte 27-28
lm Beltrag werden die Ergebnisse der Testpriifungen
von einer sehr genauerr Methode der analytisLhen Ac-
rotriangula Uon beurtell t, deren erfolgreiche Losung
von den geodatischen Dienst der Volksrepublik Ungarn
ein Ergebniss der wlssenschaftlich technischen Zusam-
menarbelt der geodatischen Dienste sozialistischer
Lander vorstellt. Dle Verfasser stellen fest, dass diese
entwickelte Methode die Weltparameter hat und ihre
Applikationerr mit einem okonomischen Beitrag ver-
bunden sind.

[528.482.5:621.375.826 J :656.71
KAŠPAR, M. - POSPíŠiL, J. - ŠŤASTN?, K.
Deformationsmessungen von Flugplatzbahnen mlUels
Laser
GeOdetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 2,
Seite 29-33, 8 Abb., 3 Tab., Lit. 12
Verfahren der Bestandsmessung van Flugplatzflachen
mitlels LaserreferenzbUndels oder-Ebene. Vorteile der
Ausnutzung von Lasertechnik. MogUchkeit der auto-
matisierten Datenerfassung direkt auf der Detek-
tlonseinrichtung und ihre tlbertragung in einen Rech-
rrer. Ein tlbersicht van Laserverfahren und ·Geraten,
die zur Messung ausnUtzt werden und die Messgenauig-
keit. Einfluss der Atmosphare auf der LaserbUndelaus-
breitung uber einer homogenen Unterlage.



528.46:711.163

SVEHLA, F.

Zor Problematik der Gestaltong von Ackerbodenbliic-
ken in den Entwlirfeo derzosamenfassenden Flor-
bereinigungen

Geodetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 2,
Seite 34-38, 2 Abb. 7 Tab., Lit. 4
lm Beitrag werden die Faktoren besLhrieben, die die
Gestaltung von Ackerbodenblilcken beeinflussen. Die
Hauptaufmerksamkeit wird der Analyse des mecha-
nisierenden Faktors gewidmet, die Analysenergebnisse
werden ZUl' Aussage der allgemelnen Grundsatze aus-
geniitzt, dle beim Entwurf neuer Bodenkomplexe res-
pektiert werden soIl ten.

528.41.002.237[437.171)

HOFMAN, F.
Erneuerung des Fesptponktfeldes in Pilsen

Geodetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, Nr. 2,
Selte 39-41, 6 Tab., Lit. 4
Zeltverlauf der Erneuerung des Festpunktfeldes. An-
gewendete lnstrumententechnik und Vermessungsver-
fahren fiir das erneuerte Detailfestpunktfeld. Ge-
naulgkeitsbeurtellung der durchgefiihrten Erneuerung
1m Sinne der ln der Zelt der Erneuerungsdurchfiih-
rung [1977-1978) geltenden Rlchtllnlen .sowie lm
Slnne der tschechoslowaklschen Staatsnorm CSN 730415
"Geodatlsche Festpunkte" vom jahr 1979, die vom
1. 1. 1980 giiltlg 1st.

528.735.2:681.3.06[100.6)

BOHAČEK, j. - MORAVEK, T. - ROULE, M.

Assumption of the AAT-GSSS Program System by the
Geodetic Service of CSSR

GeodetlLký a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2, pp.
27-28
Thepaper evaluates the results of testing the highly
accurate method of analytical aerotriangulatlon, the
successful solutlon of which by Hungarian Geodetlc
Service ls the result of scientiflc-technical coopera-
tlon of geodetic services of soclallst countrles. The
authors are stated that the developed method ls of
world parameters and lts appllca tlon brings an eco-
nomiLal contrlbution.

528.482.5:621.375.826:656.71
KAŠPAR, M. - POSPíŠIL, j. - STASTNÝ, K.
Measorements of Runways Deformations by Laser
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2, pp.
29-33, 8 flg., 3 tab., 12 ref.
A method of measurlng the exlsting state of airport
surfaces by uSing the laser referenLe beam ar plane.
Advantage of use of the laser technique. Possibllity
of automatic data registration dlrect at the detectlng
equlpment and a transfer of data lnto a computer.
A revlew of used laser methods and instruments. Ac·
curacy af measurements. The lnfluence of atmosphere
on laser beam propagation above the homogeneous
base.

528.46:711.163
ŠVEHLA, F.
On the Problems of Forming Arable Land Blocks in
Projects of the Aggregative Re-Allotment
Geodetlcl,ý a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2, pp.
34-38, 2 flg., 7 tab., 4 ref.
Factors affecting the forming arable land blocks are
descrlbed. The ma ln attention is paid to the analysls
of mechanization factor. Results of the anaiysis are
used to formulation of general prlnciples that shoul1
be respected when proposing new land bloLks.

528.41.002.237[437.171J

HOFMAN, F.

Renovation of Horizllntal Controi in Plzeň

GeodetiLký a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2, pp.
39-41, 6 tab., 4 ref.
Time course of the renova tion of horizontal contro!.
Used lnstrumental technique and the method of mea-
suring the renovated detailed horizontal control. Eva-
luating the accuracy of renovatlon in accordance
wlth instructions belng valid during the period of re-
novation [1977-78], as well as ln accordance wlth the
730415 Czechoslovak Standard-Geodetlc polnts- from
the year 1979 and having been walid since january
1st, 1980.

528.735.2:681.3.06[100.6)

BOHAčEK, j. - MORAvEK, T. - ROULE, M.

Prise en possession do systeme de programmes AAT-
GSSS par le Service Géodésiqoe Tchécoslovaqoe

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2,
pages 27-28
Le traité évalue les résultats des examens ďattesta-
tion de la méthode de tres haute précision de trian·
gulation aérienne analytique, dont la solution fruc-
tueuse par le Service Géodésique Hongrois représente
le résultat de la coopératlon scientifico-technique des
Services Géodésiques des Pays Socialistes. Les auteurs
constatent, que la méthode développée représente les
parametres mondiaux et que I'apport économique cor-
respond a I'application de celle-ci.

528.482.5:621.375.826:656.71
KASPAR, M. - POSPíŠIL, J. - Sl'ASTNÝ, K.
Mesorage des déformations des pistes de décollage
par procédé laser
GeoĎJetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2, pa-
ges 29-33, 8 lllustratlons, 3 planches, 12 blbliogra-
phies
Méthode de mesurage de l'état réel des plstes de dé-
collage par utllisatlon ďun falsceau laser de référen-
ce, respectivement du nlveau. Avantages émanant de
I'utilisatlon de la technique laser. Posslbillté ďenre-
gistrement automatlque des dates directement sur
I'équipement de détection et leur transmlssion au
calculateur. Apeq;u des méthodes laser et des ln-
struments utilisés et préLlsion du levé. Influence de
I'atmosphere sUr la propagatlon du faisceau laser au
dessus de la couche homogene.

528.46:711.163
ŠVEHLA, F.
Problemes de réalisation des blocs de terres arables
dans les projets d'aménagement foncier ďensemble
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2, pa-
ges 34-38, 2 illustr.utions, 7 planches, 4 bibliogra-
phies
L'article traite ies facteurs influengant la création de
blocs de terres arabies. L'attention principale est con-
sacrée a I'analyse du facteur de mécanisation, les ré-
sultats de l'analyse sont utilisés pour la déclaration
des princil,es généraux, devant etre respectés pour les
propositions de nouveaux ensembles fonciers.

528.41.002.237[437.171)

HOFMAN, F.

Le renooveIlement do canevas de détal! a Pizeň

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 2.
p'ages 39-41, 6 planches, 4 bibliographies
Horaire du renouvellement du canevas de dátai!.
Appareillage utilisé et systeme de relevement du ca-
nevas de dátai!. Evaluation de la précision du re-
nouvellement effectué conformément aux directives
valables pendant la période dli renollvellement
[1977-78) alnsi qu'a la norme tchécoslovaque No.
73 0415 - Points géodésiques data nt de 1979 et va-
labie a partiI' du 1er janvier 1980.



Boháček, ,. - Morávek, T. - Roule, M.: Převzetí
programového. "

Geodetický a kartografický obJ;or.
ročník 30/72, číslo 2/1984 27.

Převzetí programového systému AAT -
GSSS geodetickou službou ČSSR

V rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce
geodetických služeb socialistických států (GSSS) na
tématu 2 "Automatizace tvorby a obnovy map"
byl v uplynulém období řešen úkol: vyvinout a tech-
nologicky i programově zabezpečit vysoce přesnou
universální metodu blokové analytické aerotriangula-
ce s využitím přístroj<;>véa výpočetní techniky prove-
nience zemí RVHP. Ukol převzala geodetická služba
(GS)MLR a plnila ho v částečné spolupráci s GS PLR.
V roce 1982 byly prezentovány první výsledky vý-
zkumného I'ešení daného úkolu a byla prokázána je-
jich vysoká úroveň dosahující světových parametrů.
Postup velmi přesné blokové analytické aerotriangu-
lace pro GSSS (AAT-GSSS), který by měl být postupně
využíván všemi GSSS, bude umožňovat zpracovávat
snímkové i modelové souřadnice při fotogrammetric-
kém zhušťování bodového pole při dosažení velmi
výhodných ekonomických parametrů.
Po zvážení všech okolností a podrobném studiu

prezentovaných výsledků I'ešení se dospělo k závěru, .
že zavedení postupu AAT-GSSS do geodetické provoz-
ní praxe v ČSSR bude ekonomickým přínosem a GS
ČSSR projevila zájem o re'1liz~ci tohoto výsledku mezi-
národní vědeckotechnické spolupráce GSSS na téma-
tu 2.

Dne 9. prosince 1982 byla převzata od GSMLR soft-
warová a technologická dokumentace programového
systému blokové AAT-GSSS. První dva svazky čtyř-
dílné dokumentace obsahují popis matematického
algoritmu úlohy ALP a ANBLOK a technologii po-
řizování měřických dat. Druhé dva svazky obsahují
návod na využití programového systému na počítači
řady JSEP v systému OS. K vlastnímu předání mag-
netické pásky s programovým systémem a k jeho
implementaci na počítači GS ČSSR typu EC 1033 došlo
ve dnech 21. 2. až 4. 3. 1983. První kontrolní výpočet
připraveného zkušebního bloku lokality Baracska
(14 snímkových modelů) se podařilo uskutečnit na čs.
počítači hned první den. Potom práce probíhaly sou-
časně na dvou pracovištích. Ve fotogrammetrickém
oddílu Geodézie, n. p., Pardubice, kde byly podrobně
objasněny otázky spojené s přípravou dat a ve výpo-
četním středisku resortu FMNO, kde byl proveden
další zkušební výpočet na lokalitě testpolygenu Ba-
racska (121 modelů) a byly doladěny konversní pro-
gramy. Potom byl programový systém ověřen na dal-
ších 4 čs. lokalitách, jejichž měřická data byla již
pořízena na odborném pracovišti a technikou GS
ČSSR. Podpisem protokolu bylo v závěrečný den'
stvrzeno, že podmínky smlouvy byly splněny s tím,
že k ukončení př'evzetí celého programového systému
AAT-GSSS bude ze strany dodavatele do konce roku
1983 doplněn ještě softwa;e a technologie vstupu z mě-

Ing.Jiří Boháček, VTOPÚ Dobruška,lng. Tomáš Morávek,
Geodézie, n. p., Pardubice, Ing. Miroslav Roule, CSc.,

ČÚGK

ření na analogových fotogrammetrickýeh vyhodnoco.
vacích strojíeh a doplněna programová dokumentace
o některé podrobnosti umožňující další vývoj systému.
Výsledky na úrovni GSSS koordinovaného úkolu
tak byly poprvé realizovány na bázi kontraktu.

První dosažené výsledky s programovým systémem
AAT-GSSS lze dokumentovat na jednotlivých zpra.
covaných zkušebních lokalitách, připravených čs.
specialisty s využitím vlastní zpraeovatelské teehniky:

Počet modelů: 17. Počet bodů-výchozích: 16, určova-
ných: 115
Komora: MRB 300j23 X 23. Měřítko snímku: 1 : 4000

Tento první blok byl volen úmyslně malý pro odla.
dění konversí a pro první od'lkoušení techniky výpočtu
s vlastními vstupními daty (včetně odlišné komory
a odlišně orientované státní geodetické souřadnicové.
soustavy).

Dosažená přesnost - urč. bodů:

mJV = ±11,5 cm, mz = ±20,5 cm

- klíče:

mJ:1J = ± 5,6 cm, mz = ±17,5 cm

Střední polohová ehyba v měHtku snímku:

m;v = 29 /-lm

Počet modelú: 55. Počet bodů - výchozíeh: 23, určo-
vaných: 397
Komora: MRB 150j23 X 23. Měřítko snímku: 1 : 8000

Pravidelný blok v lesnaté hornaté krajině byl zadán
poměrně malým počtem výehozíeh bodů. Výpočtem
byl potvrzen teoretieký předpoklad, že pro převod
snímkových souřadnic na rovinné je výhodnější použíc
vat afinní transformaci než transformaci Helmertovu,
vzhledem k rúzné podélné a příčné srážce snímkových
materiálů. V průběhu výpočtu byly vyloučeny tři
podrobné body, což lze eharakterizovat jako jistý ne-
dostatek testovacího algoritmu programového systé-
mu. Podrobné body jsou totiž testovány stejně jako
body spojovací a jsou vylučovány, ačkoliv nemají na
vyrovnání žádný vliv a jejich výskyt ve vyrovnávacím
programu, ať už úmyslný nebo nahodilý, ovlivní pouze
dobu vyrovnání zvětšením počtu neznámých.
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Spotřeba času celkem: 1302 s, na 1 model: 24 s.

Dosažená přesnost - urč. bodů:

mXll = ±9,3 cm, mz = ±12,6 cm

- klíče:

mxu = ±9,2 cm, mz = ±1l,6 cm

Střední polohová chyba v měřítku snímku:
m~u= ±12/lm

Počet modelů: 44. Počet bodů - výchozích: 48, určo-
vaných: 342
Komora: MRB 150/23 X 23. Měřítko snímku: 1 :8 000

Příprava výpočtu úlohy AAT na lokalitě byla v tomto
případě již plně podřízena postupuAAT-GSSS, i když
rozložení a počet výchozích bodů byl zachován jako
při dosavadním způsobu. Blok byl totiž vypočítán
oběma postupy. Programový systém AAT-GSSS vy-
loučil jeden vadný spojovací bod.

Spotřeba času celkem: 786 s, na 1 model: 18 s.

Dosažená přesnost - urč. bodů:

mxu = ±8,6 cm, mž = ±14,3 cm

- klíče:

mxu = ±7,4 cm, mz = ±1l,6 cm

Střední polohová chyba v měřítku snímku:
m~lI = ±ll /lm

Počet modelů: 175. Počet bodů-výchozích: 125, určo-
vaných: 1380

Komora: MRB 150/23 X 23. Měřítko snímku):8 000
Původní zpracování lokality dosud využívaným pro-
gramem AAT přineslo některé těžkosti: Blok musel
být např. pro výpočet dělen a objevily se větší od-
chylky na bodech klíče některých modelů. Proto byla
uvítána možnost zpracovat zakázku nezávislým způ-
sobem. Konversním programem byla data měření
převedena do formátu, který je vyžadován progra.
mem AAT-GSSS. Přestože nový program může na-
jednou zpracovat nejvýše 150 modelů, navrhli spe-
cialisté GS MLR způsob jak toto omezení obejít a lo-
kalita o 175 modelech byla pokusně zpracována
vcelku. Vyrovnání proběhlo ve 145 iteracích, z čehož
je patrná rychlá konvergence. V průběhu výpočtu
bylo vyloučeno 8 bodů. Z toho jeden byl výchozí pro
chybně zadané číslo bodu, jeden spojovací a 6 bodů
podrobných (stejná příčina jako u druhé lokality).
V této souvislosti bylo jako jistý nedostatek pociťo-
váno to, že souřadnice vyloučených bodů nejsou pro-
gramem vypočteny a tabelovány (musí být vypočteny
ručně pomocí tabelovaných transformačních matic).

Spotřeba času celkem: 4925 s, na 1 model: 28 s

Dosažená přesnost - urč. bodů:
m.ru = ±1l,6 cm, mz = ±1l,6 cm

- klíče:
mxu = ± 9,4 cm, mf = ± 8,6 cm

Střední polohová chyba v měřítku snímku:
m~u= ±14/lm

Vlastní převzetí programového systému AAT-GSSS
bylo oboustranně velmi dobře připraveno. O tom
svědčí skutečnost, že implementace systému proběhla
prakticky za 6 hodin a že v průběhu převzetí byly
zpracovány čtyři bloky připravené již přebírající stra-
nou. Jako jistý nedostatek je pociťováno, že všechny
tisky jsou uvedeny v maďarštině a jsou koncipovány
tak, že dochází k nadměrné spotřebě papíru. Po po-
drobném rozboru výpočtů provedených při převzetí
programového systému vznikly požadavky na dílčí
úpravy a doplňky vstupu. Jedná se např. o úpravy
v souvislosti s využitím registrátoru typu Coordimeter
G, nebo s výpočtem měřítka snímku a tím i modelu,
který se provádí pouze s uplatněním ohniskové vzdá-
lenosti a absolutní výšky letu a při větších převýšeních
jako v OSSR může působit rozdíly ovlivňující mě-
řítkový koeficient pro vyrovnání.

Samotná výkonnost programového systému a do-
sažené první zkušební výsledky však splňují předpo-
klady (OSN 73 0415), opravňují k optimismu a potvr.
zují, že zavedení postupu AAT-GSSS do geodetické
provozní praxe v OSSR bude ekonomickým přínosem.
Vyvinutý programový systém AAT-GSSS rovněž od-
povídá jak technickým, tak i ekonomickým paramet-
rům vytyčeným v rámci mezinárodní vědeckotechnic-
ké spolupráce GSSS na tématu 2 a lze konstatovat,
že GS MLR úspěšně splnila převzatý úkol.

Úspěšná implementace programového systému
AAT-GSSS v OSSR vytváří podmínky pro podstatné
rozšíření aplikace této progresívní metody fotogram-
metrického zhušťování bodového pole v provozní
praxi. Na rozdíl od současného stavu se metoda může
díky svým moderním parametrům uplatnit na pře-
vážné většině lokalit tvorby, obnovy, popř. i údržby
základního i tematického mapového díla. Umožní
nejen ve větší míře efektivně nahradit geodetické me-
tody zhuštění podrobného bodového pole, značně ná-
ročné na polní práce, ale současně i zprostředkovat
další racionalizaci dosud užívaného postupu AAT.
Klade např. nižší nároky na počet i rozmístění výcho-
zích bodů geodetického základu, snižuje potřebu
strojového času při počítačovém zpracování a na vý-
stupu umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti určovaných
bodů.

Nyní tedy bude záležet na jednotlivých odborných
pracovištích, zda dokáží lépe než dosud využít tohoto
nabízeného zdroje racionalizace práce v našem oboru.

Do redakce došlo: 18. 8. 1983
Lektoroval:

Ing. Bořivoj Delong, CSc., ředitel SGP,
ČÚGK
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Měření deformací letištních drah
laserem

Při generálních opravách a kontrolách letištních ploch
vyvstává problém přesného zachycení jejich skuteč-
ného stavu s přímou návazností na výpočetní techniku.
Účelem měření deformací letištních ploch je připravit
výškopisný plán pro projekci rekonstrukce vzletových
a přistávacích drah anebo pro přejímání stavby do
užívání k leteckému provozu.

Základním kritériem pro výběr metody byla střední
chyba určení výšky podrobného bodu na betonovém
podkladu 2 mm (dle požadavku projekce pro generální
opravy leštišť), dále reprodukovatelnost měření a eko-
nomická stránka metody. Tuto požadovanou přesnost
nelze prakticky dosáhnout ani metodou velmi přesné
nivelace, neboť hlavní problém je nejistota v postavení
ni velačni latě. na betonovém podkladu (osazení nive-
lačních bodů přímo na betonové dráze není přípustné).
Bylo Ueba ověřit novou metodou měřenÍ.

V minulých letech byla odzkoušena a zhodnocena
řada metod jako nivelace, fotogrammetrie [1] a nive-
lace s infrazářičem [2]. V současné době je využívána
metoda technické nivelace s dosahovanou přesností
3-5 mm ve výšce podrobného bodu [3]. Tato přesnost
se stala kritériem pro vývoj metody s využitím lasero-
vého svazku resp. roviny.

Ph experimentálních měřeních jsme využili:

- upravenou laserovou soupravu TESLA TKG 205
(obr. 1) doplněnou optickým členem, jemnou horizon-
tální a vertikální ustanovkou a sklonoměrem v rozsahu
±1O % s nejmenším dílkem 0,01 % [4],

- teodolit KERN DKM 2-AE s laserovým nástav-
cem KERK LO [5] (obr. 2),

Ing. Milan Kašpar, CSc., Ing. Jiří Pospíšil,
katedra speciální geodézie, FSv ČVUT v Praze,

Ing. Karel Šťastný,
Vojenský projektový ústav v Praze

- teodolit ZEISS 010 A doplněný př'eehodovým
členem [6] pro připojení tohoto laserového nástavee
KERNLO,

- rotační systém SPECTRA PHYSIC S Laserplane
945 L [7] (obr. 3).

laserová stopa byla snímána na:

- speciálně vyvinutém vizuálním zařízení RWR
s průhledovým terčem,

- teleskopické nivelační lati Telescopic 5 s elektro-
nickým laserovým čidlem Laser Eye 975-4

- upravené samonaváděcí elektronické lati SPEC-
TRA PHYSICS 970-4.

Přehled laserových souprav je uveden v tabulce 1.
Pro vizuální odečtení laserové stopy byla na katedře

speciální geodézie vyvinuta měřicí lať RWR (obr. 4).
Měřicí lať je opatřena pohyblivým terčem s možností
odečtení 0,5 mm. Měřicí rozsah 0,5 m se svislým mili.
metrovým dělením lze rozšířit zasunutím trubkových
tyčí na výšku cca 1,8 m. Pro měření v noci je připojeno
přídavné osvětlení stupnice.
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Teleskopická nivelační lať Telescopic 5 s přídavným
čidlem SPECTRA PHYSICS Laser Eye 975-4 patří do
soupravy rotačního systému LasNplane (zapůjčené
od o. p. Vodní stavby Praha). Bylo využito ph plošné
laserové nivelaci v prve. etapě měření.
Elektronická samonavádčci lať SPECTRA PlIYSlCS
970-4 byla doplněna pomocnou lati se stavěcími noha-
mi a libelou [51(obr.5).Tím byl původní výškový rozsah
0,5 m rozšířen na 2 m. Chyba odhadu nepřesahuje
1 mm.

Metoda s využitím laseru byla ověřována na vybra-
ném úseku dráhy 07-25 na letišti Praha-Ruzyně. Tato
dráha byla v době měření (1982/83) v rekonstrukci.
Předmětem měření byla síť bodů (obr. 6) vytvořená

rozřezáním betonové dráhy na spárořezy v podélném
a příčném směru (velikost jednotlivých desek byla
cca 4 X 9 m). Aby byl zajištěn vztah mezi jednotlivý-
mi body byla podél zkušebního úseku vybudována síť
nivelačních bodů osazená hře by s maximální chybou
±3 Vs mm. Body rozjezdové dráhy v rozích desek
byly potom určeny s pí'esností ± 10 Vs mm (S je
vzdálenost mezi jednotlivými body v km). Takto získa-
né výšky respektive převýšení bodů zkušebního úsekll
metodou velmi píesné nivc1ace byly hrány jako dané
a k nim porovnány zkušební metody s využitím l"sero-
vé techniky.

V prvé etapě prací byly porovnány tyto metody:
1) laserová trigonometrická nivelace s uprave-

nou soupravou TESLA TKG 205 se sklonoměrcm
a s vizuálním terčem na vzdálenost 150 m vpřed
a zpět,

2) laserová trigonometrická nivelace s teodoli-
tem KERN DKM 2 AE a s teodolitem ZEISS 010 A
doplněným laserovým nástavcem laserový okulár
KERN LO s vizuálním terčem na vzdálenost 150 m
vpřed a zpět,

3) plošná laserová nivelace s rotačním laeserem
SPECTRA PHYSICS Laserplane 945 L ve spojení
s elektronickou detekcí Laser Eye 975-4 a upravenou
elektronickou latí 970-4,

4) metoda laserové záměrné přímky s upravenou
soupravou TESLA TKG 205 s vizuálním terčem na
vzdálenost 280 m. Na rozdíl od klasické metody
laserové záměrné přímky [81 byla zde realizována
záměrná přímka ztotožněná se základnou danou
spárořezem. Současně byly pokusně měřeny atmo-
sférické prvky u zdroje a na konci záměrné př'ímky.

První výsledky ukázaly, že tyto metody mohou
nahradit metodu technické nivelace. Př'estože soubor
naměřených hodnot nebyl velký a není tedy možné
stanovit základní přesnosti, empirická střední kvadra-
tická chyba nepřesáhla ani u jedné metody hodnotu
3 mm (tab. 2).

V další etapě prací byla ověřována met.oda laserové
trigonometrické nivelace s laserovou soupravou TES-
LA TKG 205 se záměrou 150 m vpřed a zpět s vizuální
detekcí na plošné síti s 260 body. Touto metodou lze
kromě výškových deformací sledovat i směrové od-
chylky. Bylo prováděno měření v denním i nočním
režimu. Doba měření této sítě ani v noci nepí'ekročila
dobu dvou hodin při tříčlenné četě (měř'ič + 2 pomoc-
níci). Na vztažných bodech však byly zjištěny jednotli.
vé odchylky větší než 3 mm.

Na základě těchto měření bylo přistoupeno k analý-
ze možných vlivů na přesnost měření. Vlivy byly roz-
děleny na vnitřní a vnější. K vnitřním př'ístrojo-

Laser typ
! Vlnová délka [nm] I V§kon [mWj I Stupeň přesnosti i l\[etoda detekceI I I
I

sklonoměr vizuálníTKG 205 I 632.8 4
I 0,008 %

-

KERN 632.8 4 vert. úhel 0,3" vizuální
---,
Laser Level model 944 632.8 3 sklonoměr laserové oko

I 0,0077 o/ lat 970-4/0
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vým vlivům patří zejména chyba z nastavení sklonu,
chyba z určení středu laserového svazku a chyba
z postavení detekční latě. Největší vliv má chyba
v nastavení sklonu, což bylo laboratorně ověřeno. Ve
většině případú je vzlctová a přistávací dráha tvořena
vzhledem k terénu zakružovacími oblouky a při délce
záměr> 100 m je tř'eba nastavit laserový referenční
svazek do určitého sklonu. U teodolitu KERN DKM
2 AE + LO je nastaven sklon pod určitým vertikál-
ním úhlem při přesnosti kompenzátoru ±0,3"/lcc, což
představuje chybu na 100 m cca 0,1 mm.

Jednoúčelový laser TESLA TKG 205 byl doplněn
sklonomčrem, kterým nelze dosáhnout vyšší přesnosti
než 0,008 %, což je pro požadovanou přesnost nevyho-
vující.

Vliv chyby v určení středu laserového svazku byl
již dř'íve podrobně zhodnocen [9]. Chyba z postavení
detekční latě má stejnou hodnotu jako chyba z posta-
vení latě ph nivelaci.

K vnějším vlivům patří vliv zakřivení Země (na
150 m činí 1.7 mm) a účinky refrakce nad betonovým
povrchem. Poznámka o vlivu atmosféry na šíření
laserového zář'ení je uvedena v samostatné kapitole.

Proto ve třetí etapě prací byla změněna technologie
měř-ení. Při každém novém postavení laserové sou-
pravy jsme určovali korekce sklonu ze dvou daných
výšek. Tímto postupem byla dosažena laserovou trigo-

nometrickou nivelací empirická střední kvadratická
chyba ±2,4 mm. Při měření se soupravou TESLA
TKG 205 je tedy nutné doplňovat laserovou nivelaci
geometrickou nivelací pro korekci sklonu. Ph zhodno-
cení tohoto způsobu měření bylo konstatováno, že po-
užití laserové referenční přímky se jeví pro měření
deformací letištní dráhy méně výhodné a př'istoupili
jsme proto k využití laserové referenční roviny vytvo-
řené rotačním laserem. Použili jsme rotační laser
SPECTRA PHYSICS Laserplane 945 L (zapůjčený
z o. p. Vodní stavby Praha) ve spojení s upravenou
elektronickou latí SPECTRA PHYSICS 970-4 se
samon'1Váděeím čidlem (obr. 5) na rozdíl od prvé etapy,
kdy byl použit Laser Eye 975-4 s latí Teleseopic 5.

Metoda s využitím laserové referenční roviny byla
ovčřena na stejné síti bodů letištní dráhy jako metoda
referenční laserové přímky. Na identických bodech
bylo dosaženo empirické střední kvadratické chyby
±2 mm ph horizontální referenční rovinó. Bylo pro-
kázáno, že způsob měření s využitím referenč:ní lasero-
vé roviny ve spojení s elektronickon detekcí je nejefek-
tivnější a mú, celou řadn př·edností. Proto byla tato
metoda dále rozpracována a navržena následující tech-
no!ogie měřoEÍ.

Rotační lasor se umístí nejlépe na staL vu clo stř'odu
měřeného úseku vzletové a přistávací dráhy a po pro-
měření daného úseku so postupně př'emísťuje na další
stanoviska s dostatečným překrytem bodů a s připo-
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jením na nivelační pořad (obr. 7). Vzdálenost stanovi.
sek laseru na ploše je limitována jednak dosahem
metody vzhledem k požadované přesnosti (do 90 m při
horizontální referenční rovině) a případně sklonem
dráhy. Obsluhu zařízení tvoří pouze dvoučlenná četa
(měřič a jeho pomocník - zapisovatel - výhledově
možno vypustit).
Využití referenční laserové roviny dovoluje přímé

napojení na nivelační pořad vybudovaný podél vzle·
tové a přistávací dráhy a elektronická detekce zaru-
čuje vyšší přesnost v určení polohy laserového svazku.
Rotačním laserem se vytvoří laserová referenční rovi·
na, která dostatečně postihne celou měřenou plochu.
Uvedený způsob zjednodušuje požadavky na registraci
dat přímo na elektronické lati.
Při dalším výzkumu bude zaměřena pozornost na

zautomatizování celého procesu jak měření, tak i zpra·
cování dat, jak je patrné ze schematického obr. 8.

oj oj oj oj

'O 'O 'O 'O
o o o o
"'" .•.. .•.. "'"" " " "S S S S,...; <>i M ...

Průměrná chyba I[mm] 0,4 0,9 0,2 0,6 0,5 1,3 1,1----- -- -- -- --
Střední kvadra·
tická chyba
[mm] 2,4 2,611,8 2,6 1,7 2,6 2,6

4. Poznámka k vlivu atmosféry na šíření laserového
záření

Při sledování vlivu atmosférických prvků (teplota,
tlak, vlhkost, rychlost větru apod.) na dráhu lasero·
vého svazku v přízemní vrstvě byla prováděna řada
experimentálních měření nad nehomogenním podkla·
dem (různý druh povrchu a tůzná topografie) na růz.
ných základnách. Při těchto měřeních byly vyzkou·
šeny různé modely atmosféry pro určení korekcí na
dráhu laserového svazku [10], [11], [12]. Současně
s vyvíjením metod pro měření deformací letištních
drah s využitím laseru bylo pokusně sledováno chování
laserového svazku nad homogenním podkladem. Zá·
měra v délce 300 m probíhala nad betonovým po-
vrchem ve výšce 1,6 m uprostřed dráhy široké 60 m.
Výsledky krátkodobého pozorování jsou uvedeny
v tab. 3.

Výsledky zkoušek různých metod měření deformací
vzletových a přistávacích drah s využitím laserové
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referenčIÚ přímky prokázaly, že metody jsou co do
přesnosti téměř rovnocenné. Nutnost zavedení korekce
sklonu ph každém novém postavení laserové soupravy
je však časově náročné a použití těchto metod se nám
jeví pro daný úkol méně výhodné. Metoda využívající
referenční laserové roviny ve spojení s rotačním lase·
rem a elektronickou detekcí je pro měření deformací
vzletových a přistávacích drah výhodnější, jak z hle-
diska dosahované přesnosti měření, tak vysoké efek-
tivnosti této technologie. Současně jsou zde dány
optimální předpoklady pro zautomatizování celého
procesu jak měřeIÚ, tak i zpracováIÚ dat. Nová tech-
nologie využívající laserovou techniku umožní pro-
vádět měření jak ve dne, tak i v noci, kdy je provoz,
ekonomické ztráty a narušení letového řádu minimál-
ní. Zanedbatelné není ani snížeIÚpočtu pracovníků při
měření.

V rámci měřeIÚ byl zkoumán v omezeném časovém
úseku vliv atmosféry na šíření laserového svazku nad
homogenním betonovým podkladem.

I když hlavní pozornost při experimentálních zkouš·
kách byla soustředěna na měření deformace letištních

COMPUTER B
c:=: I

t
10 01
/"-..

8 Ipwm·1

Měřená f).To lK
Oas v;('chylka Poznámka

Laser [K] [mml
TKG 205 dle [11]

14,15 -2,2mm 0,1 -1,3 Právě vyšlo
14,16 + 0,11 -1,4 slunce z pod
14,17 -6,Omm 0,2 --2,4 mraků
14,18 -(i,Omm 0,55 -6,3
14,19 -6,2mm 0,55 -6,3
14,20 -7,Omm 0,34 -4,0
14,21 -7,Omm 0,59 -6,8
14,22 -6,Omm 0,25 -3,0
14,23 -6,Omm 0,47 -5,4

ploch, bude možr.o jistě novou teclmologii využít ph
měření deformací zejmÉna plo~ných liniových doprav.
ních sta veb. Zvlá~tě je třeba zdůraznit, že rretoda
referenční laserové roviny dává možnost registrace
měřenýc h hodnot přírro na detekčním zař'ízení a tím
výhledově přer.os dat do počítače k dalšímu zpracování
bez lidského faktoru.
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K problematice tvorby bloků orné půdy
v projektech souhrnných pozemkových
úprav

Současná etapa vývoje našeho zemědělství charakteri-
zovaná specializací, koneentrací a kooperací si vyža-
duje změny v organizaci zemědělské výroby v širším
smyslu a v organizaci zemědělského půdního fondu
zvlášť. Z toho důvodu byla již v roce 1976 vydána
nová Metodika projektu souhrnných pozemkových
úprav, která předpokládá projektování a realizaci po-
zemkových úprav (PÚ) na kvalitativně vyšší úrovni,
než tomu bylo v předcházejících vývojových etapách
a obrací pozornost projektantů na řešení problémů,
které byly v minulosti opomíjeny.

Hlavním efektem každého projektu PÚ pro provoz
zemědělských podniků je vedle přetvoření systému
cestní sítě a úpravy hranic hospodářských obvodů
(které mají vliv na ekonomiku zemědělské dopravy)
rovněž tvorba nových vhodnějších bloků zemědělské
půdy. S touto problematikou se setkávají i pracovníci
resortu geodézie a kartografie při zpracovávání Ze-
mědělských hospodářských map. Z hlediska co nej-
efektivnějšího využívání mechanizačních prostředků
by bylo jistě žádoucí snažit se v projektech PÚ na-
vrhovat bloky (zvláště orné půdy) co největší. Zkuše-
nosti z minulých let však důrazně varují před neuváže-
nou realizací velkých půdních celků orné půdy za kaž-
dou cenu. Může mít za následek řadu záporných nejen
společenských, ale i ekonomických důsledků. Je zde
potřeba v prvé řadě uvážit negativní dopad na rozvoj
erozních jevů a ochuzování krajinného prostředí o prv-
ky rozptýlené zeleně se všemi důsledky, které z toho
vyplývají. Závažnost řešení těchto otázek je podtržena
nejen ve zmíněné Metodice projektu souhrnných PÚ,
ale i v dalších materiálech, jako jsou např. Pokyny pro
přípravu a schvalování projektů pozemkových úprav
z hlediska jejich vlivu na krajinné prostředí (1975), na
jejichž zpracování se podílelo 6 ministerstev ČSR
a Český geologický úřad, a přirozeně i zákon o ochraně
zemědělského půdního fondu.
Je tedy zřejmé, že při úvaze o situování jednotlivých

bloků orné půdy v projektech PÚ není hledisko ekono-
miky obdělávání hlediskem jediným, ale že je potřeba
brát v úvahu ještě řadu dalších faktorů, které většinou
působí proti vytváření nadměrně velkých půdních
celků.

2. Faktory ovlivňující tvar a velikost bloků orné
půdy

Celý soubor těchto faktorů lze rozdělit do čtyř skupin:
a) Společenské. Sem patří jednak faktory společen-
skoekonomické (objem produkce, intenzita výroby,
produktivita práce, výrobní náklady, počet pracovních
~il)a jednak faktory ochrany životního prostředí. První
skupina faktorů působí výrazně ve směru zvětšování
výměr bloků. Nutnost neustálého zvyšování produkce

Doc. Ing. František Švehla, CSc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav,

FSv ČVUT v Praze

se současným snižováním výrobních nákladů a počtu
pracovních sil se neobejde bez nasazování stále
výkonnějších zemědělských strojů. Vytváření podmí-
nek pro využívání strojů nových generací je přirozeně
v prvé řadě spojováno s požadavky na vytváření
pozemků větších výměr.

Zvětšování výměr má však nutně za následek další
odstraňování stromů, keřů a remízků, které slouží jako
úkryty ptactva a zvěře. Pohled na krajinu se tím
ochuzuje, k čemuž ještě v podmínkách specializace
a koncentrace přispívá osetí či osázení rozsáhlých ploch
jednou plodinou. Necitlivý přístup k í'ešení těchto
otázek negativně ovlivňuje nejen estetiku krajiny, ale
může v konečných důsledcích vést k narušení biologic-
ké rovnováhy.

b) Přírodní (klima, půda, vodní poměry v ní, kon-
figurace terénu, lesní komplexy, vodní toky a plochy).
Z přírodních faktorů mají na tvorbu bloků nejvýraz-
nější vliv ty, na nichž závisí eroze půdy(vodní i větrná).
Nerespektování zákonitostí vývoje erozních jevů při
vytváření půdních celků má za následek výskyt pří-
padů úplné devastace zemědělských ploch s katastro-
fáníníi následky v intravilánech obcí, dopravní a vodo-
hospodářské síti apod. Vlivem eroze se dostávají do
povrchových vod nejen půdní částice, ale i hnojiva
a další chemické přípravky. Znečišťování vod násled-
kem eroze je o to nebezpečnější, že k němu dochází
rozptýleně na rozsáhlých plochách (na rozdíl od bodo-
vých zdrojů znečištění průmyslovou činností).Není tedy
jiné cesty než omezovat erozi v místě jejího vzniku,
tj. přímo na pozemcích orné půdy a vytvářet je o ta-
kové šířce ve směru spádu nebo pí'evládajícího větru,
aby eroze byla snížena na únosnou míru. Ke stanovení
přípustných šířek jsou k dispozici exaktní metody,
které se stále upřesňují.

Konfiguraci terénu, která je jedním z prvků ovliv-
ňujících erozní procesy, je nutno při návrhu bloků
zohledňovat ještě ve dvou směrech. Jednak nelze
zapojovat do jednoho bloku plochy s výrazně rozdílnou
sklonitostí (svažité plochy je potřeba obdělávat spe-
ciální mechanizací) a jednak je nutno respektovat
expozici svažitých pozemků (plochy s výrazně rozdíl-
nou expozicí vykazují kromě jiného i jinou dobu
dozrávání).

Stejným způsobem jako předcházející přírodní
faktory působí proti tvorbě bloků velkých výměr i po-
žadavek alespoň částečné homogenity půdního pokry-
vu na jednom bloku a jeho vyrovnané nebo vyrovna-
telné vláhové poměry v půdě.

Respektování přírodních podmínek jako celku má
tedy zcela evidentně za následek omezení velikosti
bloků.

c) Technické. Do této skupiny patří komunikace,
vodní přehrady, průmyslové a těžebnÍ objekty, hra-
nice intravilánů, částečně nadzemní vedení a rozmístě.
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ní speciálních kultur. Jejich omezující vliv nevyžaduje
komentáře.
d) Výro bní. Z výrobních faktorů hrají v dané proble-
matice nejdůležitější roli nároky na technologickou
dopravu a požadavky mechanizační.

Se zvyšující se výměrou pozemků roste podíl tech-
nologických jízd uskutečňovaných po pozemcích na
úkor jízd po cestách. Protože jízda po poli je obecně
nákladnější než jízda po dobré cestě, působí rovněž
dopravní faktor proti vytváření pozemků nadměrné
velikosti. Tuto tendenci podporuje ještě ta skutečnost,
že zvýšený počet přejezdů připadajících na jednotku
plochy pozemku má za následek zvýšení plastické de-
formace půdy a tedy zhoršení růstových podmínek
polních plodin.

Mechanizační faktor (zpracování půdy, pěstování
a sklizeň plodin, setí a hnojení) jako jeden z hlavních
prostředků k dosažení cílů společenskoekonomických
vede nutně ke snaze po dalším zvětšování výměr bloků
a lze říci, že v tomto ohledu je jeho působnost rozho-
dující, neboť ostatní uvažované faktory mají charak-
ter omezující. Přitom je nutno konstatovat, že valná
část omezujících faktorů je stanovitelná dostatečně
taxativně (kromě omezení z oblasti ochrany přírody,
která lze stanovit taxativně patrně jenom v jednotli-
vostech - např. kategorizace rozptýlené zeleně).
Dodržování příslušných zásad spolu s nepřekročitel-

nými liniemi (hlavně z oblasti technických faktorů)
povede při návrhu nové organizace půdního fondu
k vytvoření jakési kostry, v jejíchž hranicích bude
možno vést úvahy o situování jednotlivých bloků.
Tato kostra pak může být i základem pro uchování
a doplnění krajinných prvků a vést ke změně názoru
na ochranu přírody v daném území. V každém případě
př'ispěje zohlednění přírodních podmínek, hlavně
faktorů působících na erozní procesy, k zachování rázu
krajiny, zvláště v horských a podhorských oblastech.

Vzhledem ke značné členitosti našeho území (co do
konfigurace terénu, půdního složení, stupně urbaniza-
ce apod.) a s ohledem na nutnost ochrany a vyvážené
tvorby krajiny nelze tedy počítat s tím, že nároky
mechanizačního faktoru bude možno vždy v plné míře
realizovat. Je ale potř-eba se snažit o to, aby v daných
konkrétních podmínkách nová organizace půdního
fondu tomuto faktoru vyhovovala co nejvíce. Vobec-
nosti jde tedy o to, stanovit takovou výměru bloku
orné půdy, jejímž dalším zvětšováním dochází už jen
k nepatrnému růstu efektivnosti obdělávání, vhodný
poměr délky a šířky bloku pro jednotlivé velikostní
kategorie, neboť kromě velikosti má na efektivnost
obdělávání výrazný vliv i délka pozemku a konečně
jde o stanovení i minimální výměry a délky, s jejichž
dalším zmenšováním dochází k výraznému snížení
efektivnosti. Pokus o to bude učiněn v další stati.

Jr ~~ ....- ..••.•
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Pohyb agregátu po pozemku je možno podle druhu
prováděných prací vykonávat několika způsoby.
Nejpoužívanější je pohyb člunkový, pohyb do skladu
a rozoru a pohyb kruhový (viz obr. 1). Při každém
způsobu pohybu se vyskytují jízdy pracovní (při
nichž se vykonává užitečná práce) a jízdy nepracovní
(užitečná práce se nevykonává - otáčení na souvrati,
doplňkové jízdy, přejezdy). Vykonávaný technologic-
ký proces je tím efektivnější, čím menší procento
z celkové délky jízd připadá na jízdy nepracovní.

Trajektorie pohybu agregátu je určována pohybem
tzv. kinematického středu agregátu, což je např.
u agregátů tažených kolovými traktory průsečík
podélné 03Ytraktoru s 030Ujeho zadních kol. Každý
agregát je dále charakterizován několika parametry:
výjezdní délkou e představovanou vzdáleností kine-
matického středu od zadních pracovních orgánů hlav-
ního stroje, poloměrem otáčení R, šířkou záběru B
a kinem'ttickou šířkou agregátu Bk> což je největší
šířk<tagregátu m~řená kolmo n't jeho podélnou osu.

Pro srovnání efektivnosti využití různý ch agregátů
na tém~e pozemku anebo téhož agregátu na různých
pozemcích je možno použít tyto ukazatele:

a) délku nepracovních jízd v přepočtu na 1 ha obdělá-
vané plochy Sx,

b) součinitel pracovních jízd rp= S Sv S ' kde Sv
v + x

je d9lka pracovních jízd připad'l.jící na 1 ha obdělá-
vané plochy,

) v··t I 'h v Sv k'c soucml e pracovm ocasu rpé = S k S ' tery
v + . '"

postihuje tu skutečno3t, že rychlost jízdy při prová-
dění otáček (které většinou tvoří podstatnou část
celkové délky nepracovních jízd) je menší než pra-
covní rychlost agregátů (k = 1,5).

Délky pracovních a nepracovních jízd připadajících
ml. 1 ha obdělávané plochy je možno pro jednotlivé
druhy pohybů vyčíslit z níže uvedených rovnic, odvo-
zených ve [4] na základě rozboru trajektorií pohybu
pro pozemky obdélníkového tvaru. Výsledné délky
jsou funkcí výše uvedených parametrů agregátů
a dále parametrů pozemků (viz obr. č. 1):

Lo - délka pozemku,
E • O,5B + 2,7R + e - šířka souvratě,
P - plnha pozemku v ln,
C - šířka jednoho záhonu u pohybu do skladu a ro-

zoru.

Symboly K1 až KJ jsou pro d'tný agregát konstanty
závislé na. jeho kinematických parametrech, podobně
jako hodTlota d představující délku tzv. smyčkové
otáčky

(
. 2R + B )arc sm 4R

d= nR 3- 450 .

Všechny délkové parametry se do rovnic dosazují
v metrech.

Délka pracovních jízd je pro všechny druhy pohybu
stejná

Délka nepracovních jízd:

a) pohyb člunkový

S = d+2e (104 2E)
x B L + P +o

I,I4R + 2e + Lo-E
+ P

b) pohyb do skladu nebo rozoru

S",= 10
4
(~: + ~o + ~+ 2%LJ +
+ K1+ 2Lo-C

P

c) pohyb kruhový.

Tento způsob pohybu je toho druhu, že jsou při
něm vykonávány prakticky jen jízdy pracovní. Vyjde-
me-li ale ze skutečnosti, že výkonnost agregátu je zá-
vislá na počtu otáček (v nichž je snížená rychlost
jízdy) a budeme-li požadovat, aby jejich počet v pře-
počtu na jednotku plochy byl u různě velkých pozem-
ků stejný a označíme-li poměr délky a šířky pozemku
symbolem n(n = Lo/A), pak dospějeme ke vztahu

Z něho plyne, že pozemky menších výměr musí mít
protáhlejší tvar než pozemky větší.

Protože délka pracovních jízd připadajících na jed.
notku obdělávané plochy (1) není závislá na velikosti
a tvaru pozemku, lze optimální délku pozemku
(Loovt) stanovit jen rozborem rovnic (2) a (3) uplatně-
ním nutné podmínky minima délek nepracovních
jízd:

a) pohyb člunkový

Loovt. = I02·VP. V~ ~ 2e .

Z rovnice (5) lze přejít na vztah pro optimální poměr
délky a šířky pozemku (novt. = Loovt.lAovt,):

d + 2e
B

Z něho vyplývá, že poměr délky a šířky obděláva-
ného pozemku není závislý na jeho velikosti, ale jen
na parametrech použitého agregátu, tedy značně pro-
měnlivý. Na druhé straně je ale nutno konstatovat,
že pro všechny velikosti pozemků a všechny druhy
agregátů mají křivky průběhu efektivnosti obdělávání
v závislosti na n shodný charakter. Zpočátku roste
tato křivka velmi strmě, pak nastává pozvolná změna,
až je téměř rovnoběžná s osou n a od no:t. opět klesá.
Plyne z toho, že pro jednotlivé pozemky musíme volit
alespoň taková n, abychom se dostali z nejstrmější
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části křivky a za dostatečná n lze považovat taková,
s jejichž dalším zvětšováním je dosaženo jen nepatr-
ného zvýšení efektivnosti.

Minimální hodnoty n a tomu odpovídající minimální
délky - viz tab. 1.

P (ha) I 2 5 I 10

nmin 2,0 1,5
I

1,0
Lomi •• (m) 200 270 320I

Při těchto délkách pozemků je součinitel pracovních
jízd u všech druhů agregátů zhruba o 10% nižší, než je
maximálně dosažitelná hodnota.

Dostatečné hodnoty n a Lo - víz tab. 2.

P (ha) I 2 5 10 I 50 I 90 120

n 4,5 3,2 2,5 11'1 0,7 0,7
Lo (m) 300 400 500 i 750 800 900

Součinitel pracovních jízd je v těchto případech oproti
maximální možné hodnotě snížen u malých agregátů
(reprezentovaných typem R = e = 6 m, B = 2 m -
v dalším agregát č. 1) o 4-5 %, u velkých agregátů
typu R = e = B = 10 m (v dalších agregát č. 2)
01-4 %;
b) pohyb do skladu a rozoru
Při podobné úvaze jako u pohybu člunkového dospě-
jeme k následujícím hodnotám.

Minimální délky - viz tab. 3. Dostatečné délky -
viz tab. 4.

P (ha) I 2 I 5 I 10 20

nmin 2,4 I 2,4 2 1,2
Lomi •• (m) 220 I 350 450 500

Součinitel pracovních jízd je v tomto případě u agre-
gátu č. 102-4 % a u agregátu č. 2 o 1-5% nižší, než
je maximální možná hodnota;

c) pohyb kruhový
Počet otáček v přepočtu na jednotku obdělávané plo-
chy s rostoucím n klesá v každé velikostní skupině.

Tento pokles je však od jistého n značně pozvolnější.
Zmíněná n jsou zhruba následující - viz tab. 5.

Z rovnic (2) a (3) vyplývá, že s rostoucí velikostí
pozemků klesá délka '"nepracovních jízd. Tento pokles
se však neustále zmenšuje a je ovlivňován vzájemným
vztahem velikosti a délky pozemku. Zhruba do 5 ha
má každá malá změna velikosti pozemku za následek
velkou změnu neprac. délky (a tedy i součinitele prac.
jízd, ev. součinitele prac. času), poněkud menší, ale
přesto podstatná je tato změna do 15-20 ha. Jsou-li
dodrženy dostatečné délky pozemků (viz výše), na·
stává od 30-40 ha její markantní snížení a od cca
70-90 ha je změna zcela nepatrná (obr. 2).

'I
1,0

•
V- •
/' ---I/ V

I
I

O o 10

Obr. 2: Závislost součinitele pracovních jízd na velikosti
pozemku a poměru jeho délky a šířky (pohyb člunkový,

agregát č. 1)

Vzájemnou vazbu plochy a délky pozemku ve vzta-
hu k výkonnosti agregátu dokumentuje následující
příklad: u agregátu č. 2 lze dosáhnout stejné výkon-
nosti na ploše 25 ha o délce 500m jako na ploše 15ha
o délce cca 800 m.
Poznámka: vyslovené závěry týkající se délek a veli-
kostí pozemků jsou platné nejen pro pravidelné tvary,
na nichž byl demonstrován postup úvahy, ale i pro
pozemky nepravidelné, které mají alespoň 2 protější
strany (v jejichž směru se provádí obdělávání) rovno-
běžné a zbývající 2 strany jsou různě zalomené, ale
tak, že žádná část těchto lomených hranic nesvírá se
směrem obdělávání úhel menší než 45°.

P (ha) I 2 I 5 10 20 50 I 90 I 120

n I 4,5 4 3 2,5 1,6 I 1,1 0,8
Lo (m) I 300 450 550 700 900 I 1000 1000

1984/37



Geodetický a kartografický obzor
38 ročník 30/72, číslo 2/19M

Přihlédneme-li ke všem faktorům, které spolupůsobí na
tvorbu bloků orné půdy při projektování PÚ a vezme-
me-li v úvahu ještě další, o kterých nebylo hovořeno
(jako např. směnové výkonnosti agregátů, kapacity
jejich zásobníků apod.), lze vyslovit následující zása-
dy:

a) bezpodmínečně dodržovat požadavky protierozní
ochrany stanovením přípustné šířky pozemku na
svahu (vodní eroze) a ve směru převládajících větrů
(větrná eroze),

b) do jednoho bloku zapojovat plochy stejného nebo
příbuzného půdního typu, zrnitostního složení, brát
ohled na hloubku půdy, její skeletovito st a vodní
poměry,

c) dodržovat zásadu, aby se podstatná část bloku na-
lézala v jedné třídě mechanizační přístupnosti
(O-SO, S-10°, > 10°) a zohledňovat expozici tak,
aby u bloků o sklonu cca SO se měnila nejvýše o 90°.
Pokud se sklon terénu blíží 15°, potom připustit
změnu expozice jednotlivých částí bloku o 90° jen
v tom případě, nemění-li se expozice jižní v severní,
nastává-li to, pak jen o 45°,

d) zohlednění výše uvedených zásad spolu s respekto-
váním vodohospodářských, technických a zbývají-
cích přírodních faktorů vytvoří rámec, v němž je
teprve možno provádět úvahu o situování jednotli-
vých bloků. Tento postup významnou měrou při-
spěje i k řešení problematiky ochrany přírody,

e) ideálním tvarem bloku je obdélník. Téměř stejně
vhodný je však i n-úhelník popsaný ve výše uvedené
poznámce. Rozhodujícím ukazatelem efektivnosti
obdělávání je pak velikost pozemku a jeho délka
(u nepravidelných tvarů průměrná délka),

f) výskyt bloků menších než 4-5 ha by se měl nmezit
na nejmenší možnou míru.

Vytvořením bloků o velikosti 30-40 ha je za před.
pokladu potřebné pracovní délky zaručena dobrá
efektivnost obdělávání. Pozemky o výměře 70 ha
zaručují dostatečnou efektivnost obdělávání a není
potřeba snažit se o vytváření větších,

g) za minimální a dostatečné délky bloků lze považo-
vat v jednotlivých velikostních kategoriích hodnoty
uvedené v tab. 6. Dostatečným délkám pak zhruba
odpovídá poměr délky a šířky pozemku n uvedený
v tab. 7.

P (ha) 2 I f} I 10 I ;;0 I 90 I 120

LOm'n (m) 2001300 4001500 __5501~

Lo dodatečné (m) 300 450 5001850 950 I 1000
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Obnova polohového bodového pole
v Plzni

Stále rostoucí potřeby národního hospodářství, budo-
vání průmyslových závodů, sídlišť a komunikací pů-
sobily na urychlené zkvalitnění sítě geodetických bodů
na ú,:emí města Phně.
Obnova této sítě byla provedena v letech 1977

a 1978.
V úvodu je nutno předeslat, že obnova byla pro-

váděna před novelou ČSN 73 0415 Geodetické body,
platné od 1. ledna 1980. Z této skutečnosti vychází
tento příspěvek při použití terminologie a hodnocení
přesnosti, přitom v textu jsou uvedeny i odkazy na
výše uvedenou normu.

2. Obnova sítě zhušťovacích bodií (body podrobného
polohového bodového pole třídy přesnosti 1)

Na území města Plzně na ploše 60 km2 byla v roce 1977
provedena obnova sítě zhušťovacích bodů, které před-
cházela revize trigonometrické sítě, provedená pra-
covníky Geodetického ústavu v Praze (nyní Geode-
tický a kartografický podnik v Praze). Obnova zhušťo-
vacích bodů vycházela ze sítě zhušťovacích bodů bu-
dovaných v roce 1944 jako základ tehdejšího "no-
vého měření". Část těchto bodů neodpovídala hlavně
signalizací (hromosvody budov, komíny aj.) sou-
časným směrnicím, část jich byla zrušena úpravami
komunikací, průmyslovou a bytovou zástavbou a část
se nacházela ve zcelených honech.
Byla tak vybudována nová síť zhušťovacích bodů

o celkovém počtu 125 bodů, z toho 47 nových. Prů-
měrná hustota je 2,05 bodu na 1 km2• U 13 bodů s pů-
vodní trvalou signalizací byly doplněny zajišťovací
body. Všechny nové body byly stabilizovány žulovými
hranoly M5 (případně M2), s podzemními značkami.
Zaměření celé sítě bylo provedeno teodolitem Zeiss

010A, s nasazovacím elektrooptickým dálkoměrem
AGA 12. Observace vodorovných úhlů byla provedena
ve dvou skupinách, výškové úhly v jedné skupině
pouze pro redukci vzdáleností, šikmé vzdálenosti byly
určovány 2 X (tam a zpět). Byly použity následující
metody: polygonové pořady, rajóny s kontrolou
a protíná ní vpřed.

3. Obnova podrobného polohového bodového pole
(podrobného polohového bodového pole třídy přes-
nosti 2 a nižší)

V návaznosti na obnovenou síť trigonometrických
a zhušťovacích b0dů byla v roce 1978 v katastrálním
území Plzeň provedena obnova polygonové sítě (po-
drobného polohového bodového pole třídy pře3nosti 2
a nižší).
Polygonová síť budovaná v letech 1946-50 byla již

značně narušena (úpravy ulic, bytová a průmyslová
výstavba a jiná činnost) a způsobem stabilizace a umí-
~těním bodů již nevyhovovala.

Ing. František Hofman
Geodézie, n. p., Plzeň

Obnova byla zásadně prováděna tak, že velká
většina nových bodů byla převedena na rohy budov
(převážně dvojice) a na technické objekty. Do nově
tvořené sítě byly převzaty původní body, které byly
použitelné pro geodetické práce. Obnova nebyla pro-
váděna uvnitř průmY8lových závodů a vojenských
objektů.
Bylo zaměřeno celkem 808 nových bodů a převzato

152 původních. Zaměření bylo provedeno teodolitem
Zeiss 010 s nasazovacím elektrooptickým dálkoměrem
AGA 12. Určení vodorovných úhlů bylo prováděno
v jedné skupině, šikmé vzdálenosti byly měřeny dva-
krát (tam a zpět), výškové úhly v jedné skupině byly
měřeny jen pro určení redukcí vzdáleností. Použité
měřické metody: polyg0nové pořady, rajóny s kontro-
lou a protínání vpřed z úhlů.

Účelem této části je zhodnocení obnovené sítě zhušťo-
vacích bodů a podrobného polohového bodového pole
z několika pohledů.
U obou sítí byla zhodnocena přesnost vlastního mě-

ření, měřické pomůcky, metody určení a celková kva-
lita díla a jeho použitelnost pro další geodetické práce.

Síť zhušťovacích bodů.

Vodorovné směry byly měřeny dvousekundovým
teodolitem Zeiss 010, ve dvou skupinách s uzávěrem
na nulový směr. Průměrná přesnost vodorovných úhlů
je 6cc. Dosažená přesnost určovaných vzdáleností po-
mocí elektrooptického dálkoměru AGA 12 odpovídá
parametrům udávaným výrobcem.
Pro určování souřadnic bodů byla převážně použita

metoda polygonových pořadů, která je rychlá a po-
skytuje kvalitní výsledky. Spojení nasazovacího dálko-
měru AGA 12 st eodolitem Zeiss 010 se ukázalo pro
polygonové pořady o dlouhých stranách jako výhod-
né. Oba přístroje svou přesností jsou ekvivalentní.
Pro výpočet souřadnic byla zvolena metoda vetknu-

tých pořadů z těchto důvodů: jedná se o plošnou síť
a vzájemná poloha polygonových stran zůstává ne-
měnná. Orientační směry pořadů měřené na koncích
(převážně na trigonometrických bodech na okrajích
kotliny, v níž leží město) byly nepříznivě ovlivňovány
povětrnostními podmínkami (mlha, smog aj.). Z těchto
důvodů nebyly využity při výpočtech a vyrovnání
bylo provedeno pouze délkové.
K určení polohy zhušťovacích bodů bylo použito

9 hlavních a 7 vedlejších pořadů. Vlastní zhodnocení
bylo provedeno z několika hledisek. V tabulce 1 je
uvedeno zhodnocení dle kritérií polohových odchylek
polygonových pořadů o dlouhých stranách podle [2]
- krajní polohová odchylka LIp = ± (0,002 Ves] +
+ 0,02). Uvedena jsou dosažená procenta odchylky
(% LIp).
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Druh I % Ap
pořadu I 0-10 I 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-50

1
51-60 I 61-70 I 71-100

hlavní

r

2

I
4

I
-

I
1

I
1

I
1

I
-

I
-

vedlejší 3 - 1 1 - - - 2

Druh pořadu
\

m",y (v mm)

0-5 I 6-10 I 11-15 I 16-20 I 21-25 I 26-30 I :H-35I

hlavní

I
3

I
3 1

I
I

I
-

1

1

I
-

vedlejší 3 - - I I I 1

Dále bylo provedeno zhodnocení přesnosti pořadů

dle [3] s využitím výrazu mXY = vi ' kde OpVa; + O~ ,

(viz tab. 2).
U většiny pořadů (76 %) dle tohoto hodnocení ne-

přesáhla m",y hodnotu 20 mm (8 hlavních a 4 vedlejší
pořady). U zbytku pořadů (24 %) byla překročena
hodnota 20 mm (1 hlavní a 3 vedlejší pořady). Z to-
hoto hodnocení vyplývá, že celá síť zhušťovacích bodů
odpovídá dle [4] 1. třídě přesnosti.
V neposlední řadě byly dle [3] určeny chyby v obec-

ných bodech pořadu (m;, m~) s využitím příčných
a podélných odchylek pořadů a dalších kritérií.
U hlavních pořadů se tyto chyby pohybují v intervalu
14 mm - 22 mm, u vedlejších pořadů v intervalu
I4mm-24mm.
Přesnost určených bodů je velmi dobrá a vyhovuje

i pro přesné vytyčovací práce na povrchu i v podzemí.

Podro bné polohové bodové pole.

Hlavní metodou určování polohy byla metoda polygo-
nových pořadů, proto bude hodnocena jen tato metoda.
Vrcholy polygonových pořadů byly určujícími body

a z nich krátkými rajóny byly potom určovány vlastní
pevné body na rozích budova na technických ob-
jektech.

Celou síť tvoří 35 hlavních a 63 vedlejších pořadů.
Většina z nich byla měřena a vypočtena jako obou-
stranně orientované pořady s výjimkou 4 pořadů
(2hlavní a 2 vedlejší), které byly určeny jako vetknuté.
Nejdříve zhodnocení podle [1]. U všech pořadů bylo

zhodnoceno dosažené % krajních odchylek úhlových
(tab. 3) a polohových (tab. 4).
Další hodnocení přesnosti je provedeno podle [3]

dle výrazu mXY = vi (tab. 5).

U většiny pořadů (82 %) nepřesahuje mXY hodnoty
6 cm (27 hlavních a 51 vedlejších pořadů). U zbytku,
tj. 18 % pořadů (6 hlavních a 12 vedlejších pořadů)
byla překročena hodnota 6 cm, z toho u 1 pořadu byla
překročena i mezní odchylka (2,5násobek základní
střední souřadnicové chyby) pro body 3. třídy přes-
nosti (mezní odchylka je 15 cm, dosaženo bylo 16 cm).
Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat, že

síť podrobného polohového bodového pole (PBPP)
odpovídá dle [4], s výjimkou jednoho pořadu, třídě
přesnosti 3.
Dále bylo provedeno porovnání polohy převzatých

bodů. Bez ohledu na začlenění do jednotlivých pořadů
byly porovnávány u těchto bodů nové a původní sou-
řadnice a určeny polohové odchylky, které jsou podle
velikosti sestaveny do tabulky 6.

I Dosažená ~~
Druh pOl'adu

I I I I I I I 1 I I0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

hlavní I 5

I
6 1

I
4 3

I
4

I
1

I
5 1 3

vedlejší 17 12 7 9 5 3 4 1 3 -

I Dosažená % I
Druh pořadu

I 0-10 I 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-50 I 51-60 I 61-70 I 71-80 l 81-90 I 91-100

hlavní

I
8

I
12

I
2

I
3 , 4

I
2 2

I
1

I
- 1

vedlejší 15 16 17 3 3 4 2 - 3 -
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Druh pořadu I
mXlI (v cm)

0-2,0 i 2,1-4,0 I 4,1-6,0 I 6,1-8.0 I 8,1-10,0 I 10,1-12,0 I 12,1a více

hlavní 15 9
I

5 2 I 2

I
2

II
-

vedlejší 18 27 6 3 5 1 3
I

Toto srovnání by se určitě zlepšilo zjišťováním
vektorů těchto posunů. Stejně ale toto srovnání
svědčí o vysoké kvalitě tehdejší sítě, uvážíme-li, že
byla měřena teodolitem Frič s Areggerovým dvoj-
obrazovým dálkoměrem a dálkoměrem Zeiss Redta.
Tato dosažená přesnost zaručuje návaznost tehdejších
a současných geodetických prací.

Podrobné polohové bodové pole je použitelné pro
všechny běžné geodetické práce (údržba pozemkové
mapy, účelové mapování aj.).

0-5 16-10 \11-15 16-20 21-25

65 I 69 I 18 5 5

Obnovu prováděli pracovníci Geodézie, n. p., Plzeň.
Pracovníci provozu speciálních prací provedli práce
v síti zhušťovacích bodů (PBPP třídy přesnosti I)
a pracovníci provozu mapování pak prováděli obnovu
podrobného polohového bodového pole (PBPP třídy

přesnosti 2 a nižší). Dosažená úroveň, zhodnocená
v přechozím, svědčí jak o kvalitě vlastních geodetic-
kých prací, tak o svědomitém přístupu k celému
úkolu.

Takto vybudované bodové pole tvoří dobrý základ
pro veškeré geodetické práce. Svojí přesností bude vy-
hovovat i pro náročnější geodetické práce, např. pro
rekonstrukci a modernizaci dopravní sítě, pro vytyčo-
vání rozsáhlýeh stavebních objektů, ale i pro jiné
účely.

Moderně zpracované dílo je dobrou vizitkou práce
geodetů a bude jistě využíváno dalšími generacemi
zeměměřičů v západočeské metropoli.
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XVIII. Valné shromáždění Mezinárodní
geodetické a geofyzikální unie

Ve dnech 15.-27. srpna 1983 se konalo v Hamburku
(NSR) v pořadí již XVIII. valné shromáždění Meziná-
rodní geodetické a geofyzikální unie (IUGG). Tato valná
shromáždění jedné z osmnácti vědeckých unií se konají
v pravidelných čtyřletých intervalech v různých částech
světa. Na rozdíl od XVII. valného shromáždění, které
se konalo v roce 1979 v hlavním městě Austrálie Canbe-
ře (GaKO) se volba místa konání XVIII. valného
shromáždění pozitivně obrazila na větší účasti evrop-
ských států. Na této účasti se podstatnou částí podílela
i ČSSR, kdy početná oficiální delegace byla p'osílena
i účastníky tematických zájezdů, pořádaných ČSVTS.
Je při tom přirozené, že početná československá dele-
gace byla v přiměřené míře rozdělena na práci v,šech
sedmi asociací Unie, při čemž delegace resortů ČUGK

a SÚGK se soustředila na jednání Mezinárodní geode-
tické asociace (IAG). Práci této asociace a její další
orientaci bude také věnována náSledující informace.

Celá práce valného shromáždění IUGG byla již
tradičně členěna na interdisciplinární symposia, na
jejichž programu se podílely dvě nebo více zúčastně-
ných asociací. Vedle nich pořádala každá z asociací
vlastní odborná sympozia se specializovanou tematikou
a kromě nich i další vědecká setkání a porady jednotli-
vých sekcí, komisí nebo speciálních studijních skupin.
V rámci valného shromáždění se konala rovněž porada
Meziunijní komise Litosféra (!CL), doplněJJá řadou
vlastních symposií a pracovních porad jednotlivých
pracovních skupin. Všechna jednání se konala jednak
v kongresovém centru Hamburgu, jednak v přilehlých
budovách university. Při nahromadění tak velkého
množství odborných jednání do krátkého časového ob-
dobí dvou týdnů docházelo samozřejmě k prolínání
tematicky blízkých akcí a bylo proto někdy obtížné
koordinovat jejich návštěvu tak, aby bylo získáno ma-
ximum poznatků. Porady zejména menších tematických
skupin pokračovaly proto i ve večerních hodinách a pra-
covními dny byly i soboty 20. a 27. srpna.

Pokud jde o samotnou IAG, zodpovídala přímo za
organizaci a odbornou náplň tří interdisciplinárních
symposií, a to:
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sympozium č. 2: Deformace lito sféry
č. 3: Kerné trhliny na Islandu a jeho okolí
č. 4: Geodetické rysy oceanické plochy a je-

jich důsledky.

Kromě toho se IAG podílela na dalších dvou sympo-
siích, a to:
symposiu č. 5: Geofyzika polárních oblastí

č. 6: Organizace a správa odborných a vě-
deckých údajů.

Pro vlastní potřebu, vedle odborných porad všech pěti
sekcí, přidružených komisí a speciálních studijních
skupin, pořádala IAG šest symposií a jednu panelovou
diskusi, a to:
a - Role gravimetrie v dynamice
b - Geodynamické aspekty zemské rotace
c - Odhady přesnosti globálních modelů gravitač-

ního pole
d -~-Budoucnost pozemských a kosmických metod

určování polohy
e - Geodetické referenční systémy
f - Strategie pro řešení geodetických úloh v rozvo-

jových zemích
g - Role IAG při uspokojování potřeb budoucnosti

- panelová diskuse.

Na zasedáních výkonného výboru a koncilu IAG byly
projednány organizační otázky přijetí nového statutu
asociace, nové struktury speciálních studijních skupin,
finanční otázky, plán symposií pro období 1984-1987
a resoluce IAG. Součástí těchto jednání byly rovněž
volby funkcionářú IAG pro následující čtyřleté období.
Z výsledkú voleb lze uvést alespoň tyto základní údaje:
President IAG: P. V. Angus Leppan
Vicepresidenti: I. 1. MueHer

M. Burša
G. LachapeHe
M. Louis
C. Boucher
J. Kryňski

Sekretář:
Asistenti:

Presidenti sekcí:
Sekce I: J. Bossler
Sekce II: R. Anderle
Sekce III: W. Torge
Sekce IV: E. Grafarend
Sekce V: H. Kautzleben
Presidenti komisí:
Komise III: 1. Tanner
Komise V: 1. Kuo
Komise VI: L. Stange
Komise VII: P. Vyskočil
Komise VIII: C. Reigber
Komise IX: E. Krakiaski
Komise X: 1. Kakkuri
Komise XI: A. Cissé

Pokud jde o speciální studijní skupiny, získalo Česko-
slovensko z celkového počtu 37 tři vedoucí místa, a to:
Skupina č. 4.57: P. lfolota
Skupina č. 4.95: M. Sidlichovský
Skupina č. 5.99: M. Burša.

Celková aktivita IAG se v prvé řadě obráží v pracl
jejich jednotlivých vědeckých sekcí. Jejich nově přija-
tá struktura a náplň práce vyjadřuje současné rozvo jové
tendence geodetické vědy. Po XVIII. valném shro-
máždění tak pracuje IAG s touto základní náplní:
Sekce I - nový název "Určování polohy". Na rozdíl
od dřívější orientace na tradiční geodetické sítě jsou
novou náplní práce sekce problémy určování polohy
obecně. Jde především o vysoce přesné rozsáhlé hori-
zontální i vertikální sítě, určování poloh družicovými
a kosmickými prostředky, určování polohy pomocí
inerciálních zařízení, geodetická astronomie, určování
polohy na mořích a speciální problematika refrakce.
Sekce II - nový název "Technologie kosmických mě·
ření". Základním úkolem sekce je vývoj kosmické
techniky pro potřeby geodézie. Problematika zahrnuje

družicovou radiovou zaměřovací techniku, radiovou
interferometrii, vzájemné zaměřování systému druži-
ce-družice, družicovou gradiometrii, geodetická měření
z kosmického prostoru, výpočty družicových dat a roz-
bory výsledkú uvedených technik a planetární a lunární
geodetické metody.
Sekce III - nový název "Určování tíhového pole
Země". Ve srovnání s tradiční orientací ke gravimetrii
má v současné době zaměření sekce širší náplú. Jde o pro-
blémy absolutních a relativních pozemských tíhových
měření, neslapové variace tíže, určování vnějšího tiho-
vého pole a tvaru geoidu z údajú gravimetrie, družicové
gradiometrie, geodetické astronomie, kosmické a in.
erciální techniky.
Sekce IV - nový název "Teorie a metodologie". Sekce
má vyhraněnou teoretickou náplú, orientovanou zejmé-
na na tyto problémy: obecné matematické modely
v geodézii, statistická a numerická analýza, zpracování
a správa dat, metody optimalizace, metody nejmenších
čtvercú, diferenciální a integrální teorie gravitačního
pole, teorie odhadu, aproximace a representace tíhového
pole.
Sekce V - nový název "Geodynamika". Náplň práce
je oproti dřívějšímu rozsahu doplněna a zahrnuje ze-
jména: referenční systémy, sledování a studium časově
závislých jevú jako je pohyb pólu, rotace Země, zemské
slapy, recentní pohyby zemské kúry, variace tíže,
topografie hladiny oceánú a moří včetně otázek jejich
střední hladiny a geofyzikální interpretace tíže a pří.
buzných údajú. Kromě toho sleduje sekce i geodetické
aspekty mezinárodních projektů, jakým je např.
práce ICL.

Geodézie učinila za poslední období další značný po-
krok ve všech směrech. Tento vývoj je do značné míry
určován rychlým rozvojem měřicí techniky a stále
hlubším zkoumáním teoretických otázek moderní geo-
dézie. Globální systémy určování polohy dosahují, nebo
v blízké budoucnosti budou dosahovat přesnosti lepší
než 10 cm v poloze i výšce a je třeba, aby také metody
založené na přirozených souřadnicových systémech
dosahovaly stejné přesnosti. Družicové metody dovolují
určovat charakteristiky vnějšího tíhového pole se stále
větší hustotou i přesností. Jde zejména o měřeni v systé-
mu družice-družice a využívání výsledkú družicové
gradiometrie. Přesto jsou však nezbytná i pozemní
pozorování, pro která dnes existuje několik typů abso-
lutních gravimetrú, dosahujících přesnosti lepši než
1.10-7 m. S-2. Pro sledování variací tíže, zejména sla-
pových, je konstruován tzv. supervodivý relativní gra.
vimetr s chodem menšim než 6.10-8 m. s-2jrok, charak·
terizovaný přesností ve zlomcích jednotek 10-8 m. S-2.
Díky aplikacím metod družicové altimetrie je dnes
tvar geoidu mnohem přesněji znám v oblasti oceánů
a moří než na kontinentech. Proto se znovu stává aktu-
ální přesná konstrukce geoidu v oblastech kontinentú,
se zvláštním zřetelem na horské oblasti. S rozvojem
družicových metod je pozvolna potlačován význam kla-
sického budování geodetických sítí pozemním měřenim.
Do konce tohoto století se předpokládá jeho využívání
při zhušťování sítí kosmické geodézie a pro řešení speci-
fických otázek lokálního významu. Rozvoji vlastních
technických prostředků odpovídá i rozvoj při řešení
teoretických otázek, které využívání zmíněné techniky
přímo ovlivúují. Je to jednak teorie přesného určování
drah družic jednak zpřesúování teorie vnějšího tíhového
pole Země. Zvláštní pozornost je věnována moderním
metodám výpočtú v geodézii a studiu geodetických
okrajových úloh. Celou práci IAG při tom prolíná zvy-
šující se podíl geodézie při řešení otázek geodynamiky.
Jde jednak o vlastní určování dynamiky bloků zemské
kúry globálního nebo regionálního významu, jednak
o zpřesňování informací o dalších dynamických vlast-
nostech Země, jakými je zemská rotace, variace tíhové-
ho zrychlení v čaSe apod. Základní směry vývoje v nej.
bližším období se obrážejí v přijatých resolucích IAG.
Z celkem 21 resolucí je věnováno: sekci I jedna reso-
luce, sekci II osm resolucí, sekci III pět resolucí, sekci
IV tři resoluce a sekci V dvě resoluce. Dvě resoluce mají
širší charakter.
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V rámci valného shromáždění IUGG byla v týdnu
od 15. do 19. srpna ve dvou sálech hlavní jednací bu-
dovy instalována výstava převážně profesionálních
výrobních firem a nakladatelství. Kromě toho byly na
výstavních panelech demonstrovány rovněž výsledky
práce některých ústavů a světových center geofyzikál-
ních údajů. Jedním panelem., rozměrů 2 x 1 m se této
výstavy zúčastnil rovněž VUGTK a fotografiemi před-
ložil dosavadní a vývojový typ přístroje cirkumzenitál
a další přístroje geodetické observatoř Pecný. Na dal-
ším výstavním panelu předložil Interr.ational Center
on Recent Crustal Movements Se sídlem ve Zdibech
schéma ukládání, zpracovávání a vydávání bibliogra-
fických a numerických údajů o recentních pohybech
zemské kůry.
Výsledky současného valného shromáždění ukazují,

že vývojové trerdy modernizace IAG a orientace na
kosmickou techniku, naznačeré již na XVII. valném
shromáždění IUGG v roce 1979 i na valném shromáž-
dění IAG v roce 1982 se dále vyhraňují a zpřesňují.
Zvýrazňují se výhledové koncepce geodetických sítí
po roce 2000, kdy se předpokládá současné určování
polohy i výšky jednotlivých bodů vysoce přesnými
a snadno přenosnými aparaturami, pracujícími na prin-
cipech kosmické techniky. K tomu přistupuje i nová
koncepce řešení řady teoretickýeh otázek, jako je zpřes-
ňování tvaru a rozměrů zemského tělesa a jeho tíhového
pole a variací tohoto pole v čase. Je při tom pravdě-
podobné, že základní prvky této koncepce, s využitím
současné, méně pohyblivé techniky budou aplikovány
při budování geodetických základů v oblasti Afriky
a jižní Ameriky. Vzájemné mezioborové propojování
výzkumných programů jednotlivých asociací IUGG se
projevuje zejména při stále koordinovanějším řešení
otázek geodynamiky. Z uvedeného stručného přehledu
je patrno, že k tomuto cíli směřuje i převažující část
vědeckého výzkumu IAG. Orientace této práce při tom
ukazuje, v jakém smyslu ovlivní tento, dnes základní
výzkum geodetickou praxi všedního dne počátku ná-
sledujícího tisíciletí. Je samozřejmé, že hlavní směry
této orientace výzkumu se obrážejí i v odpovídajících
pl~nech rozvc,>je vědy a techniky resortních ústavů
VUGTK a _VUGK a ve speciální orientaci i některých
pracovišť CSAV a SAV. Podrobnější údaje a texty
přednesepých referá~ů mohou zájemci nalézt v knihov-
nách VUGTK a VUGK a případně také v knihovně
ICRCM.

Ing. Pavel Vyskočil,.OSe.,
VUGTK

Druhý seminár k dejinám kartografie
v Bratislave

Staré mapové diela podávajú verný, dobový, grafický
obraz Zeme, alebo jej časti podra vtedajšej vedeckej
úrovne poznania a technickej dokonalosti spracovania.
Hodnota ich obsahu a formy podania nespočíva len
v obrazovej kráse a názornosti, ale dáva aj súčasnému
používaterovi cenný doklad o obrovskom úsilí a orga-
nizačnej schopnosti spracovaterov na získanie potreb-
ných hodnoverných údajov s cierom znázorniť grafic-
kými prostriedkami skutkový stav sledovaného javu
v mapovom obraze. Tieto výsledky spracovania a zná-
zornenia majú z hradiska poznani a a histórie vývoja
kartografie aj dnes neoceniterný význam.
Túto skutočnosť zvlášť zdóraznili autor i referátov

a diskusných príspevkov dvojdenného republikového
seminára "Historické mapy", konaného v Bratislave
v dňoch 18. a 19. 5. 1983.

Organizátori tohto poduj~tia, SÚV Geodeticko-karto-
grafickej spoločnosti(GKS) CSVTS, Slovenskáspoločnosť
pre dejiny vied a ~echniky SAV, OdbQrná skupina pre
kartografiu GKS CSVTS a Pobočka CSVTS pri n. p.
Slovenská kartografia Bratislava (SK), pripravili na
rokovanie seminára okrem cyklu odborných prednášok
osobitný zborník s pracovným výtlačkom faksimile
starej mapy a inštalovali v prednáškovej sále seminára
tematickú výstavu starých máp.

Cyklus prednášok seminára sa zaoberal problema-
tikou:
- mapových fondov archívov a knižníc,
- tematických mapových diel,
- vývoj a a technológie spracovania faksimile starých
máp.

V prvom bloku o práci a vý.zname mapového fondu
Štátneho ústredného archívu (ŠUA) SSR a problematika-
mi s tým spojenými poinformoval prítomných v referáte
dl'. F. Sedlák, CSc. Na záver svojho príspevku uviedol,
že osobitná komisia v rámci Spoločnosti pre dejiny
vied a techniky pripravila návrh na zriadenie štátnej
mapovej 7~b~erkyv rámci samostatného oddelenia máp
a plánov SUA SSR. O fondoch starých máp z územia,
Slovenska, ktoré doplňujú mapové obrazy súčasnosti
v Odborovom informačnom stredisku kartografie pri
SK referova!a Ing. V. Harvančíková. O výz!1ame
a úlohách Ustrednej mapovej dokumentác)e (UMD)
Geodetického ústavu, n. p., Bratislava (GU), hovoril
Ing. A. Ritomský. Táto mapová zbierka dokumentuje
hlavne originály mapových diel, ktoré vznikli ako vý-
sledok katastrálneho vymeriavania. Ale aj ostatné
archivované mapové diela vyhotovené v iných súvi-
slostiach dávajú situačný obraz o obdach a sídlach
z územia Slovenska. Z týchto treba uviesť konkretuálne
a komasačné mapy, ktoré predchádzali katastrálnym
mapám. Prednášajúci sa zmienil o jednej najstaršej
mape obce Lisková. O starších jednotlivých mapách
znázorňujúcich územie Slovenska zo zbierok Matice
slovenskej podal obšírnu informáciu dr. L'. V. Prikryl,
CSc.
V druhom bloku seminára o tematických mapových

dielach z hradiska koncepčného, obsahového a edičného
referujúci si všímali jednotlivé vytypované mapy
a atlasy, prípadne celý tematický súbor. Pritom časové
obdobie vzniku týchto mapových diel je od 16. až do
začiatku 20. storočia.
Tak dr. L'. Mucba, CSc., v príspevku o tematických

atlasoch z územia Ciech uviedol, že obsahovo sú orien-
tované na tematiku fyzickogeografickú, priemyselnú,
štatistickú, geograficko-štatistickú a h05podársku. Ďalej
sú to autoatlasy a prvý národný atlas CSR. Tieto diela,
ktoré vychádzali od 1'. 1843 do r. 1935, pokrývajú svo-
jou te_matikou územie Čiech, Rakúsko-Uhorsko a po r.
1918 Ceskoslovenskú republiku.
Problematika vzniku, organizovania prevádzky i sprá-

vy banského podnikania sa odzrkadlila v osobitných
kartografických ruk opisných dielach - v banských
mapách. Týmito mapami, ktoré vznikli v 16. a 17. sto-
ročí, sa zaoberal príspevok dl'. J. Vozára, CSc. Uviedol,
že najstaršia z nich pochádza pravdepodobne z r. 1535.
Tento druh máp, alebo plánov, na ktorých sú znázorňo-
vané najma podzemné chodby a štólne, obzory a zaria-
denia s popisom, majú rózny formát, orientáciu a mier-
ky. Ide prevažne o rukopisné plány vyhotovené bez
rámu. Tvoria však významnú súčasť nášho národného
kultúrneho dedičstva.
Dopravné mapy znázorňujúce Slovensko až do roz-

padu Rakúsko-Uhorska v chronologickom prehTade
učastníkom predstavil dl'. E. V. Prikryl, CSc. Ide
o mapy cestné, železničné a mapy poštových ciest aj
poštových staníc. O dvoch plánoch zachytávajúcicb
najma stav cestnej siete mesta Bratislavy z konca 19.
a začiatku 20. storočia hovoril Ing. A. Kelemen.
Keďže ide o cenné informácie, odporúčal najma po-
slednú vydať ako reprint.
S osobitnou pozornosťou si prítomní vypočuli referát

dr. O. Kudrnovskej, CSc., ktorý informovalo tema-
tickom obsahu slovného vojensko-geografického popisu,
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Obr. 1: Pozorné sledovanie prednášok.
Snímka: L. Zverina, SK

ktor)' vznikol pri kartografickom mapování nášho
úzmnia. Tcnto příspcvok už na seminári zaujal histori-
kO\· a názvoslovcov (obr. 1).
Horlnotením Cintulovej Národopisnej mapy uhor-

ského Slovenska, ktorú llsporiadatelia dali k dispozícii
v pracovných exemplámch účastníkom seminára, sa
podl"()bnejšie zaoberal dr. J. Mésároš. Uviedol, že táto
mapa je zaujímavá z hradiska dobového názvoslovia.
Vznikla však zo sčítania rudu v r. 1910, ktoré oprávňuje
konštatovať, že výsledky sčítania deformoval stav
v skutočnom vtedajšom postavení Slovákov v Uhorsku.
Kartograficky poskytuje sploštený obraz na túto zá-
važ"ú problematiku, pretože nevyjadruje zloženie
obyí'aterstva v sídelný'ch jednotkách, a preto treba
k nej pristupovať kriticky.
V oblasti názvoslovia na starých mapách odzneli dva

referáty. Tak dr. M. Majtán, CSc., rozvicdol problema-
tiku uvádzania geografického názvoslovia v mapách
verkých mierok a Z. Koláriková ozrejmila sposob získa-
vania a štandardizovania týchto názvov v mapách
streclných a malých mierok. Z verkého množstva karto-
grafických diel autori sa zamerali na oficiálne mapové
diela z 18., 19. a prvej polovice 20. storočia, ktorých
chotárne názvy boli ovplyvňované maďarskými, ne-
meckými, porskými prípadne latinskými sp6sobmi pí-
salua.
Vývojom ~mázorúovania vertikálnej polohy na mapách

18.-20. stmočia sa zoberal referát Ing. J. Sulu, CSc.

Obr. 2: Vystavené exponáty vyvolali živý ohlas. 1iI!!''II\

Snímka: L. Zverina, SK

Technológiu spracovania starých farebných máp
osvetlil príspevok kolektívu autorov vedený doc. Ing.
M. Háj kom, CSc.
Osobitným príspevkom na konferenci i bola galéria

kartografov na území SSR.
Diskusia, ktorá sa konala vždy po odznení referát ov

v oboch dňoch, bola vermi živá. (Vystriedalo sa v nej
26 účastníkov.) Týkala sa ozrejmenia odborných ter-
mínov "stará mapa" a "historická mapa", ďalej pláno-
vitého vydávania faksimile starých máp ako i sposobu
archivácie a konzervácie máp a mapových diel.
Seminár mal ohlas i v širšej verejnosti, čo sa odrazilo

na stránkach dennej tlače.
Druhý rokovací deň seminára začínal otvorením

tematickej výstavy starých máp (obr. 2), na ktorej sa
prezentovalo 5 vystavovaterov, čo celkove za.!'fúalo
42 vybraných exemplárov starých máp. Pritom Státny
ústredný banský archív v Banskej Štiavnici vystavoval
15 starých banských máp z fondu Hlavného komoro-
grófskeho úradu. Tieto mapy z 18. storočia, ktoré zo-
brazujú banské diela a podkopané územia v rezoch
z roznych pohradov ako aj povrchovú situáciu banských
miest (Banská Štiavnica, Boca, Kremnica), vhodne
doplfJ.ali prednášku dr. Vozára, CSc.
SDA SSR požičal na výstavu 7 rukopisných máp

z 18. a zač. 19. storočia znázorňujúcich časti terajšicho
územia Bratislavy a blízkeho okolia (Petržalka, Pezi-
nok, Rohožník, Stupava, Verké Úrany), a 1 tlačenú
mapu Európy (časť) zo zač. 18. stOl'. Ručne kolorované
rukopisné exempláre bpli odborne ošetrené a konzervo-
vané na pracovisku ŠUA SSR.
Národná knižnica Matice slovenskej v Martine bola

zastúpená 11 mapami zo širokého časového rozpatia
(od polovice 18. storočia až do r. 1932). Casť tvorili
poštové, administratívne a ekonomické mapy Uhorska.
Druhú časť turistické mapy Vysokých Tatier a Malých
Karpát a tiež originál Cintulovej Národopisnej mapy
uhorského Slovenska. Z exponátov svojím stvárnením
vzbudila pozornosť Píšova mapa Vysokých Tatier,
spr~covaná; Ing. Gregorom v r. 1932.
UMD GU vystavovala unikátnu mapu obce Lisková

z r. 1792. Problematike obsahu a názvoslovia tejto
mapy sa venovali vo svojich referátoch Ing. Ritomský
a dr. Majtán, CSc:
SK pre výstavu poskytla výber siedmich máp z 19.

a začiatku 20. storočia.
Ako súčasť výstavy pripravili usporidatelia výklad

s dokladovým tlačovým materiálom o technológii a po-
stupe spracovania a vydávania faksimile starých viac-
farebných máp.
Výstava svojou koncepciou a výberom poskytla ná-

zorný obraz o bohatosti našich archívov, aj keď to bol
len prierez materiálov, ktoré tieto opatrujú. Celkove
výstavu videlo vyše 80 návštevníkov, vrátane študen-
tov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave.

Ing. Albert Kelemen, Ing. Jozef Safár,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Automatizovaný kartografický systém
DIGIKART

Ve dnech 6. a 7. září 1983 se uskutečnilo v areálu Vvso-
kého učení teclmického v Brně setkání pracov~íků
výzkumné a výpočetní základny čs. průmyslu, ČSAV,
vysokých škol technického a univerzitního směru, karto-
grafické praxe a výpočetních středisek u příležitosti
II. celostátního semináře na téma Automatizovaný
kartografický systém DIGI~ART. Seminář byl orga-
nizován Městským výborem CSVTS společnosti geodézie
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a kartografie Praha, pobočkou ČSVTS při Vojenském
~eměpisném ústavu Praha, Geografickým ústavem
CSAV Brno a Vysokým učením technickým Brno.
Cílem této akce bylo informovat odbornou veřejnost

o inovační aktivitě v oblasti rozvoje technického a pro-
gramového vybavení pro kartografické aplikace za ob·
dobí posledních tří let a poskytnout přehled vytvoře-
ných automatizovaných technologií mapové tvorby
uživatelúm čs. počítačové grafiky.
Na programu semináře byly přednášky z výzkumné

a vývojové činnosti i kartografické praxe a exkurze
go kartografické laboratoře Geografického ústavu
CSAV. Atraktivním doplňkem byla výstavka výsledkú
výzkumné a provozní činnosti automatizované tvorby
lJlap, na které se podíleli zástupci Geografického ústavu
CSAV, Vojenského zeměpisného ústavu _ a katedry
mapování a kartografie fakulty stavební CVUT.
Podle plné pozornosti účastníkú semináře po oba

dny, průběhu diskuse, odborné exkurze i závěrečného
hodnocení, je celý průběh jednání možno pokládat
za zdařilý. Uplynulých pět let provozního využívání čs.
systémů počítačové grafiky potvrdilo správnost nastou-
pené cesty zavádění a využívání výpočetní a zobrazo-
vací techniky s ekonomickým efektem zejména pro
tvorbu map velkých měřítek a map tematických.
Jednání semináře potvrdilo, že v čs. kartografii

a geografii je rozpracována řada teoretických přístupů
i praktických aplikací výpočetní a zobrazovací techniky.
Příkladem je realizace projektu automatizované tvorby
map lesních hospodářských celků měřítkové řady
I : 5 000, I : 15 000 a 1 : 25 000, Atlasu ze sčítání lidu,
domů a bytů 1980 v měřítku I : 500 000, Karsologické
mapy Ku by I : 250 000 apod.
O dobré přípravě semináře ze strany pořadatelů svědčí

i vydání sborníku referátů k termínu konání akce. Sbor-
ník obsahuje tyto příspěvky:
Ing. Vladimír Vahala, DrSc.: Význam a perspektivy
automatizacc v kartografii s využitím AKS DIGI-
KART

Ing. Zdeněk Karas, CSc.: Stav a předpoklady dalšího
rozvoje automatizace v kartografii

Ing. Jaroslav Bukovnický: Interaktivní grafické systé-
my

Ing. Jan Tomiška: Inovace AKS DIGIKART
Ing. Karel Kabeš: Počítače ADT 4500.1 a ADT 4500.2
Ing. Jan Hendrych: Inovace digitalizačních zařízení
grafických komplexů

Ing. Jaroslav Křevký: Inovace kreslicího stolu DIGI-
GRAF

Jaroslav Mašek: Projektování grafických systémů
Doc. RNDr. Luděk Granát, CSc.: Základní grafický
systém GKS

Doc. Ing. Jan Staudek, CSc.: Operační systém DOS-IV
ADT, principy a použití

RNDr. Jan Brodský: Operační systémy ADT 4500
orientované na operační paměť

Ing. Jaroslav Bruna: Nové směry rozvoje programového
vybavení pro grafické systémy

Ing. Ladislav Buřita: Systémy řízení báze dat
Ing. Bohuslav Veverka, CSc.: Podpůrný kartografický
software a jeho úloha v automatizované tvorbě te-
matických map

Ing. Marie Horová, CSc.: Kartografická datová báze
v podmínkách provozu AKS DIGIKART

Ing. Zdeněk Širůček: Automatizovaná tvorba map
lesních hospodářských celků

Ing. Jan Pokorný, CSc.: Programové zabezpečení
kartografické tvorby map malých měřítek

Doc. IJ1g. Dalibor Vondra, CSc.: Využití AKS DIGI.
KART v tvorbě map pro navigační mapové displeje

RNDr. Václav Toušek, RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.:
Využití systému EC 7942 při tvorbě Atlasu ze sčítání
lidu, domů a bytů ČSSR 1980

RNDr. Marián Miklošík, Ing. Josef Maťo: Digitalizácia
mapového obsahu pri automatizovanej tvorbe

Ing. Karel Lihm: Příspěvek k technologiím automati-
zované tvorby tematických map s využitím AKS
DIGIKART

Ing. Jiří Miiller: Výrobní nasazení AKS DIGIKART
Ing. Ervín Vrábel: Výzkum a vývoj materiálové zá-
kladny pro provoz AKS DIGIKART

Ing. Stanislav Jura, CSc.: Přenosné elektronické zaří-
zení pro sběr a záznam dat v terénu ZSD-78.
Na závěr semináře navrhli účastníci Ústřednímu

výboru ČSVTS společnosti geodézie a kartografie pro-
jednat se zúčastněnými resorty podnětná doporučení.

Ing. Marie Horová, CSc.,
odborný garant semináře

HOHNE, D. a kol.: Eisenbahnvermessung (Měření na
železnicích). Berlin, Transpress - VEB Verlag fiir
Verkehrswesen 1981. I. vydání, 479 stran, 219 obrázků,
99 tabulek, cena 28,- M.

(048) 528,48 : 625.12

Kniha je určena geodetům a projektantům Státních
drah NDR (DR), kteří se zabývají geometrickou polohou
a stavebním provedením koleje. Tomuto cíli a šíři pro·
blematiky odpovídá obsah a zpracování příručky, která
předpokládá u čtenáře základní odborné znalosti a jistou
zběhlost v řešení. Text vychází z norem NDR, služeb-
ních předpisů, měřických technologií a materiálního
vybavení DR. Publikace, na jejímž zpracování Se podí-
lelo 12 autorů, je novým a rozšířeným zpracováním
obdobné příručky, vydané v letech 1964 a 1966.

Obsah příručky je rozdělen do 7 tematických, ne-
stejně rozsáhlých oddílů:
I. Inženýrská geodézie (69 stran, 12 kapitol)
Obsahuje základy teorie chyb, třídy přesnosti měí-ení,
zkoušky a rektifikace geodetických přístrojů a speciál-
ních pomúcek, měí-ení délek, směrů a výšek, zhušťování
sítí, výpočty, metody zaměření, rektifikace a vytyčení
polohy koleje, vztah přesnosti geodetických prací ke
stavební toleranci.
2. Směrové a výškové poměry koleje (60 str., II kap.)
Tento oddíl je věnován pojmům rychlost, poloměr
kružnicových obloukú, vzestupnice, přechodnice, za-
oblení v lomech sklonů, analytické řešení oblouků,
změny polohy koleje, výpočty vzepětí.
3. Provedení tratě (13 str., 5 kap.)
Tato část uvádí příčné řezy jedno- i vícekolejných tratí,
příčné řezy kolejovým ložem, typy kolejnic a pražců,
rozchod a jeho změny, způsoby ,zajištění geometrické
polohy koleje.
4. Výhybky a kolejové křižovatky (165 str., 9 kap.)
V tomto nejrozsáhlejším oddíle jsou zařazeny popisy,
výpočty a výkresy všech typů výhybek a křižovatek,
včetně výpočtú polohy pražců.
5. Průjezdný průřez (63 str., 2 kap.)
Oddíl pojednává o průjezdných průřezech a postranních
prl?storech tratí normálního rozchodu I SM/DR
a UR/DR, o průřezech úzkorozchodných tratí a o oso·
vých vzdálenostech objektů vybavení trati.
6. Stavební zařízení (55 str., 13 kap.)
Tento předposlední oddíl popisuje náležitosti přejezdů,
staničních staveb, mostnic, účelových komunikací,
stožářů trakčního vedení atd., dále městské rychlo-
dráhy, zabezpečovací zařízení, sdělovací a napájecí
vedení a rozvody.
7. Různé (33 str., 7 kap.)
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V zaverecnem oddíle je zahrnut výběr vzorců z mate-
matiky a analytické geometrie, přehled fyzikálních
jednotek SI, seznam 91 souviEejících státních a oboro-
vých norem, seznam formulářů (39 položek), soupis
57 technologíckých postupů členěných do II skupin,
včetně čísel výpočetních programů u 34 z nich, literaturu
a abecední rejstřík.
Kromě kolejí normálníhg rozchodu 1435 mm je prů-
běžně věnována pozornost též rozchodu 1000, 900 a
750 mm.

Text příručky je stručný, heslovitý, samozřejmě
s množstvím vzorců, jak si to ostatně vynucuje rozsáh-
lost tématu. V mnohých případech, zejména ve 4. a 6.
oddíle, je text přímo nahrazen, resp. v 7. oddíle dopro-
vázen, řadou v rámci kapitol nečíslovaných obrázků
a tabulek. Pro celkovou představu je třeba zvýšit uvá-
děný počet obrázků asi o 30 %, tabulek o 20 %' Publi-
kace má výraznou grafickou úpravu, umožňující dobroll
orientaci v poměrně drobrém, ale ostrém a dobře či-
teIr:ém textu.

Příručka "Eisen bahnvermessung" je zdařilým dílem,
které může být přínosem i pro naše specialisty, pracující
v této oblasti žele:l,niční geodézie.

Ing. Pavel Hánek, OSC.,
katedra speciální geodézie,

FSv ČVUT v Praze

VASMUT, A. S.: Modelirovanije v kartografii s primene-
nijem EVM (Modelovanie v kartografii s využitím počí -
tačov). Moskva, Nedra 1983. 200 s., 52 obr., 15 tab.

Monografia sa zaoberá otázkami teórie a praxe tvorby
máp stredných a malých mierok s využitím počítačov.
Zvláštnu pozornosť venuje modelovaniu v kartografii.
Prináša základy matematického modelovania procesu
tvorby originálov máp. Svojím obsahom a zameraním
je určená inžiniersko-technickým pracovníkom, ktorí
fla i'i~ajú otázkami kartografického zobrazenia geo-
informácie s využitím počítačov.
V úvcde autor vymedzuje základné terminologické

otázky, ktoré zákorito v kartografii vznikajú, či už
v súvislosti s rozvc jom príbuzných prírodrých vied,
alebo v dóslcdku rOí:voja vlastnej vednej disciplíny
a formovania novej cblasti v nej - automatizovanej
kartografie.
GeoinformpC'iu v j(,rminologickej časti A. S. Vasmut

definuje fll'o r:"s',orovú informáciu o prírodných a so-
ciálnoelcr.oT,>k)'( h (1 jektoch a javoch na Zemi v jej
najvšeobecnejších šLruktúrach, formách a vzájomných
vazbách, získanú metódami geodézie, geofyziky, geo-
grafie ap.
Pod automatizovanou kartografiou chápe teóriu

a prax strojového spracovania kartografickej a nekarto-
grafickej informácie, uskutočňovaného pomocou počí-
tača a počítačových zariadení v automatickom alebo
in teraktívnom režime so zobrazením výsledkov v gra-
fickom tvare v stanovenom kartografickom znakovom
systéme.
Kartograficko-kybernetický systém vymedzuje ako

organizovanú množinu vzájomne spolupósobiacich a pre-
pojených prvkov (podsystémov), zjednotených na zá,
klade dialógu kartografa s počítačom do logicko-mate-
matického systému, ktorého cieIovou funkciou je pro-
jektovanie, tvorba a využívanie máp.
Jcdnotiacou ideou celej publikácie je prísne systé-

mový prístup, aj keď nie vo všetkých kapitolách rov-
nako detailne rozpracovaný, ale v každom prípade
aspoň naznačený na formalizačnej úrovni.

Autor monografie rozpracoval štyri hlavné tematické
oblasti automatizovanej kartografie:

1. Kartografické zobrazenie zemského povrchu s využi-
tím počítača.
2. Systém kartografických znak ov ako základ vy tvore-
nia strojovoorientovaného formalizovaného jazyka ma-
py.
3. Všeobecno zemepisná mapa ako model zemského
povrchu.
4. Matematické modelovanie procesu tvor'by originálov
topografických máp.

Technológia tvorby máp v období elektroniky, auto-
matizácie, výpočtovej a zobrazovacej techniky vyvolá-
va potrebu rozpracovania teórie automatizovanej tvor-
by máp. Na systémových princípoch autorom rozpra-
covaná automatizovaná kartografia pozostáva z troch
podsystémov.
Prvý podsystém - tvorí teoretický základ - vybu-

dovaný na všeobecných systémových koncepciách.
Teóriu zobrazenia zemského povrchu pre potreby auto-
matizovanej kartografie študuje ako vzájomne prepo-
jené podsystémy, ktorými sú: zemský povrch - mo-
delovaný podsystém, kartograf - počítač ako modelu-
júci podsystém a podsystémy obsluhujúce FOCCS mode-
lovania. Za teoretický základ strojovcj tvorby máp
uvažuje autor kartograficko-kybernetický systém.
Druhý podsystém rozpracúva metodologické

a technické otázky. Je založený na kartografickej banke
údajov a na algoritmoch modelujúcich proces tvorby
mapy.
Trotí podsystém - skúma otázky analýzy a využitia

máp na báze matematických metód výskumu karto-
grafického zobrazenia a jeho transformácií.
Kartograficko-kybernetický systém zaraďuje autor

do triedy vefkých mnohoúrovňových časovo diskrétnych
systémov. V procese rozvoj a automatizácie uvažuje
o troch úrovniach systému.
Na prvej, najnižšej úrovni ide o automatizáciu vý-

počtových a grafických činností. Funkciou systému je
automatizácia činností v procese tvorby vydavateIských
originálov máp.
Na druhej úrovni ide o automatizáciu projektovania

a tvorby máp s racionálny~ rozdelením funkcií medzi
kartografom a počítačom. Učelovou funkciou systému
je automatizácia základných činností procesu tvorby
originálov máp, v ktorom kartograf bude tvorcom a re-
daktorom strojového originálu v dialógovom režime
s počítačom.
Na tretej úrovni ide o takú automatizáciu tvorby

máp, v ktorej kartograf bude riadiť systém a operovať
s komplexom programov.
A. S. Vasmut v monografii venuje vefkú pozornosť

základným matematickým metódam spracovania karto-
grafickej informácie. Neohraničuje sa len algoritmický-
mi metódami, ktoré doteraz výrazne prevládajú v počí-
tačovom spracovaní, ale naznačuje cesty a možnosti
využitia aj menej rozšírených metód, akými sú sto-
chastické a heuristické metédy, klasifikácia a rozpozná-
vanie obrazcov, učiace sa automaty a umclá inteligen-
cia.
Podrobne analyzuje problematiku l;artografických

znakov. Skúma ich z viacerých hfadísk: sémantického,
syntaktického, pragmatického, formálneho a časového.
Zaoberá sa zásadami modelovania a konštrukcie znfl-
kov. Všíma si pritom aj fyziologickú podstatu ich vní-
mania a videnia. Uvažuje o formovaní na mierke nezá-
vislého fondu kartografických znakov.
Všeobecnú zemepisnú mapu považuje autor za model

zemského povrchu. Tento model zahrňuje do kategórie
logicko-matematických modelovo Z tohoto aspektu
ďalej rozvíja teériu modelovania terénu na úrovni mno-
žinového a maticového aparátu. Sleduje formalizovaný
"r'ris priestorovej štruktúry územia. Z matíc štruktu-
rálnych príznakov odvodzuje kédovanie objektov
územia, logické usporiadanie vzájomných vazieb medzi
objektmi a ich topologické charakteristiky. V tvare
binárnych relácií vyjadruje vzájomné vzťahy objektov,
ako ohraničenie, susedstvo, vloženie objektu, prekrý-
vanie objektov, pretínanie objektov, odsúvanie objgk-
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tov ap. Všíma si vlastnosti mapy z hIadiska modelo-
vania, ako napr. izomorfizmus a homomorfizmus, ko-
munikatívnosť a informačnú schopnosť mapy.
Záverečnú a najrozsiahlejšiu kapitolu autor zameral

na matematické modelovanie procesu tvorby originá-
l~v topografických máp. Aktuálnosť tohoto problému
vIdí v nutnosti nahradenia Iudskej práce - strojom,
čím sleduje zvýšenie ekonomickej efektivnosti karto-
grafickej výroby a zvýšenie kvality kartografických
výrobkov. Naznačuje hlavné problémy projektovania
a tvorby máp pomocou počítačov. Za východiskové
v riešení týchto problémov považuje metódy matema-
tického modelovania. Na nižších úrovniach automatizá-
cieyredpokladá využitie algoritmických metód s rozho-
dUJúcou účasťou kartografa, ktorého činnosti sa nedajú
prísne algoritmizovať. Celé rozhodovanie a riadenie pro-
cesu spočíva na ňom, ako aj časť prác, ktoré musí vy-
konať manuálne. K dispozícii má bohatú Izpižnicu
programov, displej. a grafické zariadenia počítača. Celý
proces sa modeluje ako simulácia (imitácia) procesu
tvorby mapy za účasti kartografa.
Na vyššej úrovni fungovania automatizovaného svs-

tém.u autor predpokladá využitie stochastických a h~u-
rJstlCkých modelov, osvojenie si počitačom niektorých
rozhodovacích činností kartografa.
Podrobnejšie sa zaoberá najma simulačným mode-

lom procesu tvorby mapy. Uvádza poznatky o vyčíslení
a konštrukcii matematického a geodetického základu
mapy, transformáciách medzi rozpymi sústavami a pa-
~naťovými nosičmi. Všíma si princípy a špecifiku stro-
Jového rozpoznávania kartografických znakov. Osobit-
nú poz~rno~ť,venuje otázkam formalizácie kartografickej
generahzáCle. Ako možný uvádza v závere heuristický
prístup v kartografickej generalizácii na báze1naučenia
počítača klasifikácii a rozpozná.-aniu obrazcov a niekto-
rým poznatkom a skúsenostiam kartografa.
Monografia A. S. Vasmuta, ako je zrejmé aj zo

s~ručného prehIadu, prináša množstvo podnetných myš-
henok a nových prístupov, s ktorými sa doteraz v kar-
tografii neuvažovalo a nie sú s nimi žiadne skúsenosti.
Je výsledkom dlhoročných skúseností a bohatých po-
znatkov autora v oblasti automatizácie v kartografii,
výrazného konštruktívneho prístupu, neúnavného hIa-
dania nových kartografických postup ov so vzácnym
zmyslom vidieť budúce perspektívy rozvoj a svojho
odboru. U kartografov, zaoberajúcich sa otázkami auto-
matizácie, vzbudí táto publikácia zaiste zaslúženú
pozornosť.

Doc. Ing. Irena Mitášová, oSe.,
Katedra geodetických základov

SvF SVŠT, Bratislava

BIRÓ, P.: Time Variation 01 Height snd Gravity.
(Časové variace výšek a tíže). Budapest, Akadémiai
Kiadó 1983. 160 s.

Autor bilancuje touto knihou výsledky více než deseti-
letého studia problematiky korektní interpretace opa-
kovaných nivelačních a tíhových měření. Velmi detail-
ně analyzuje na různých modelech v podstatě jednodu-
c~ou vazbu mezi opakovanými geodetickými měřeními
zJ1štěnými posuny bodů zemského povrchu a časovými
změnami tíhového pole.

oZáklad.ní stavba knihy je dána postupem od speciál.
mc~, fyzIkálně nereálných aproximací k obecné formu·
laCl problému. V obsáhlejší úvodní části autor definuje
základní pojmy jako výška a převýšení v tíhovém poli
Země a různé formy časových změn tíhového pole Země.

V~ t~ech následujících částech knihy autor postupně
PopISUJe všechny efekty plynoucí Z časových změn
tíhového pole Země na model zemského tělesa s ne-
deformovatelnou kůrou, dále zemského tělesa pokry-
tého ideální tekutinou a nakonec s ideálně elastickou
kůrou. Změny tíže a potenciálu jsou simulovány pře-
místěním bodové hmotnosti uvnitř modelu Země.
Všechny tyto modelové úvahy jsou vlastně úvodem
k úvahám o vlivu časov~-ch změn reálného tíhového
pole Země na reálné zemské těleso a jejich geodynamic-
.kým důsledkům.

J.iž z uvedených modelových případů však vyplývá,
že Je prakticky nemožné určit skutečné (geocentrické)
posuny bodů na zemském povrchu bez znalosti změn tí-
hového zrychlení na povrchu celého zemského tělesa.
Rovněž určení reálných hodnot Loveových čísel v pří-
padě modelu zemského tělesa s ideálně elastickou ků-
rou, který je nejblíže reálnému zemskému tělesu, je
výrazně limitující. V reálném tíhovém poli Země jsou
však navíc způsobovány vertikální posuny bodů zem-
ského povrchu některými dalšími jevy přírodního pů-
vodu (orogenezí, seismickou nebo vulkanickou činností
atd.), které mohou být vzhledem k celému zemskému
tělesu považovány za lokální. I v těchto př'ípadech je
však nutno znát vzájemné vztahy mezi změnami tího-
vého pole a posuny bodů zemského povrchu. Zatímco
však pro zkoumané modely mohl být vyjádřen tento
vztah pomocí určujících funkčních vztahů, v případě
reálné Země je situace podstatně složitější. Zde jsou ve
skutečnosti neznámé posuny zemského povrchu vý-
~ledkem dvou zcela nezávislých jevů. Z analýzy autora
Jasně plyne, že určení skutečných posunů bodů zemského
povrchu vyžaduje kromě výsledků opakovaných geode-
tických měření i opakovaná tíhová měření po celém
zemském povrchu.
V následující části pojednávající o geodynamických

aplikacích, tzn. o určování recentnich vertikálních po-
hybů bodů zemského povrchu, autor znovu upozorňuje
na omezení, plynoucí z předchozích kapitol, ph korektní
interpretaci těchto geodetickými metodami zjištěných
~měn v poloze bodů. Dochází k závěru, že správná
mterpretace recentních vertikálních pohybů je v sou-
časné době možná jen při určování relativních pohybů
bodů vůči měnící se střední hladině moře nebo hladině
zvoleného referenčního bodu a jen v omezených ob-
lastech.
Jak již bylo v úvodu řečeno, je recenzovaná kniha

velmi důkladnou studií základního problému interpre-
tace vertikálních pohybů bodů zemského povrchu, totiž
problému vzájemné vazby mezi geodeticky určenými
změnami v poloze bodů a změnami tíhového pole Země.
Přínosem knihy je to, že ukazuje všechna omezení,
která z této vazby plynou při korektní interpretaci mě-
ření. Myslím, že je možno doporučit přečtení této knihy
všem těm, kteří se problematikou recentní pohybové
aktivity zemského povrchu zabývají.

Ing. Antonín Zeman, OSe.,
VÚGTK

Pro příští GaKO připravujeme:

ZEMAN, A.: Ověření Angus-Leppanova modelu nive-
lační refrakce

HAUF, M.: Grafický kybernetický model geodetic-
kého přístroje

ŠOLC, J. - KOHÚT, F. - HOSTINOVÁ, G.: Príspe-
vok k presnosti polygónových ťahov

MICHAL, J.: Modernizace pedagogického procesu
v předmětu Evidence nemovitostí na vysoké škole

PRAVDA, J.: Kartografické vzorníky Geografického
6stavu SAV
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Vyhodnocení "Vzorných a Zasloužilých
pracovníků resortu ČÚGK" za rok 1983

Dne 10. listopadu 1983 se konala ve velkém sále Ústřed-
ního klubu školství a vědy ROH v Praze (obr. 1) slav-
nostní konference, na níž byl předán osmnácti pracov-
níkům čestný titul "Vzorný pracovník resortu ČÚGK"
a osmi P!3;covníkům čestný titul "Zasloužilý pracovník
resortu CUGK" za rok 1983.

V čestném pj"edsednictvu zasedali soudruzi:
Ing. Františ~,k Koubek, předseda ČlTG~.
Ing. Hynek Kohl, náměstek předsedy CUGK
Františsk Franta, j"editel kádrového a personálního ou-
boru CUGK
Ing. Miroslav Roulc, CSc., předseda ZQ KSČ vČÚGK
Ing. Ján Jcrga, zástupce X. oddělení UV KSC
JUDr. VladiI!J.ír Peroutka, zástupce Úřadu předscd.
nictva vlády CSR .~
Božena Bla'hynková, zástupc8 ČVOS pracovníků stát·
ních orgánťr, peněžnictví a zahraničního obchodu.

V úvodním projevu (obr.v~) k vyznamenaným pra-
covníkům ocenil předseda CUGK poctivou práci, pří-
kladnou iniciativu a politickou a veřejnou angažovanost
vyznamenaných a vyjádřil přesvědčení, že v i dalších

letech budou nositelé nejvyššího resortního vyzname-
nání oporou resortu při plnění úkolů ve prospěch naší
socialistické společnosti.
S pozdravnými projevy pak vystoupili i soudruzi

Jerga, Blahynková a Pcroutka, kteří jménem svým
i jménem vyšších stranických, odborových a státních
orgánů blahopřáli k udělení vyznamenáni a současně
poděkovali všem vyznamenaným za dosažené pracovní
výsledky.
Za vyznamenané pracovníky resortu vystoupil sou-

druh ing. Vojtěch Hrdina, vedoucí oddílu v n. p. Geo-
oézie Opava (obr. 3), který ve svém projevu zdťrraznil,
že udělená vyznamenání jsou i výsledkem práce kolekti-
vů a spolupracovníků vyznamenaných a že v budoucnu
vynaloží vyznamenaní pracovníci maximální úsilí pro
splnění všech uložených úkolů.

Čestný titul "Vzorný pracovník resortu ČÚGK" za
rok 1983 obdrželi:
Hana Kubíčková, samostatný gcodet z n. p. Gcodézie
Praha
CtiradvSáček, samostatný geodct z n. p. Geodézic Praha
.[\..arelCapek, vedoucí referent pro KPP z n. p. Geodézie
Ceské Budějovice
Jan Opekar, samostatný geodet z n. p. Geodézi8 České
Budějovice
Božena Sedláčková, vedoucí geodet z n. p. Geodézie
Plzeú
Jan Žemlička, vedoucí oddílu z n. p. Geodézie Plzeú
Ing. Miloslav Hlaváček, zástupce ved. SG z n. p.
Geodézie Liberec
Jana J onášová, administrativní pracovnice z n. p.
Geodézie Liberec
Ing. Zdeněk Ryba, vedoucí útvaru technické kontroly
z n. p. Geodézie Pardubice
Ing. Otto Holata, vedoucí SG Semily z n. p. Geodézie,
Pardubice
Jindřiška Tomášková, vedoucí útvaru informační sou-
stavy z n. p. Geodézie Brno
Ing. Vladimír Soviš, vedoucí SG Vyškov, n. p. Geodézie
Brno
Ing. Vojtěch Hrdina, vedoucí oddílu z n. p. Geodézie
Opava
RNDr. Miroslav Kavan, samostatný matematik z n. p.
Geodézie Opava
Klaudie Vlčková, vedoucí referentka pro KPP z n. p.
Geodetický a kartografický podnik (GKP) Praha
Petr Majer, tiskař z GKP Praha
Ing. Vladimír Stehlík, vedoucí geodet z GKP Praha
Ing. ,Antonín Zeman, CSc., vědecký pracovník
z VUGTK Zdiby
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Čestný titul "Zasloužilý pracovník resortu ČÚGK"
za rok 1983 obdrželi:
Dagmar Sokolová, dělnice z n. p. Geodézie Praha
Ing. Josef Špadrna, vedoucí oddílu z n. p. Geodézie
Praha
Jiřina Plojharová, vedoucí oddělení zásobování z n. p.
Geodézie Č. Budějovice
Ing. Zbyněk Žižka, výrobní náměstek ředitele n. p.
Geodézie Liberec
Ladislav Procházka, technik z n. p. Geodézie Brno
Lubomír Štoksa, vedoucí geodet z n. p. Geodézie Opava
Vladimír Konvička, kartolitograf z GKP Praha
Ing. Vladimír Pospíšil, vedoucí odborný referent - spe-
cialista z ČÚGK v Praze.

Všem vyznamenaným srdečně blahopřejeme.
Václav Soukup,

ČÚGK

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy oboru geodézie a kartografie
stavební fakulty ČVUT v Praze v roce 1983
(083.81) (043) 378.962 ČVUT: 528,,1983"

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Brát Karel
Návrh terénních úprava otevřeného odpadu v centrální
části Stromovky
Brůha Pavel
Vyrovnání polygonového pořadu zaměřeného přístro-
jem podávajícím výstupní informaci ve formě souřadnic
X, Y,Z
Bureš Jiří
Eliminace systematických vlivů při metodě trigono-
metrické nivelace v plochých terénech
Bureš Josef
Projekt pracovního letiště se zpevněnou VPD
Danielová Pavla
Určení přípustné délky svahu na zemědělsky obděláva-
ných pozemcích
Fousková Eva
Vliv velikosti a tvaru půdních celků na technologickou
dopravu
Franc Oldřich
Sledování deformací odvodňovací štoly
Franěk Marcel
Projekt předvýsadbové úpravy terénu a přístupových
komunikací
Gardelko Vilém
Určování ploch nitkovým planimetrem
Hlaváček Milan
Ekonomika technologické dopravy a její vliv na orga-
nizaci zemědělského půdního fondu
Holubová Irena
Rozbor erozní ohroženosti pozemků
Honsnej man Jiří
Projekt pracovního letiště se zpevněnou VPD
Chroust Jan
Konstrukce spojení Theo 010 A s laserem TKG 206
J agerová Jaroslava
Způsoby modelového řešení geodetických úloh
Jiroušová Vladimíra
Stanovení přesnosti mapových podkladů pro projekto-
vání, vyhotovených z dat, získaných kartometrickou
digitalizací stávajících map (1 : 1000 a 1 : 500)

Kaván Lubomír
Přesnost tachymetrické metody výškopisného měření
Kolář Martin
Vazby různorodých veličin v souřadnicových výpočtech
Krykorková Jana
Vliv oblačnosti na násobnou konstantu dvojobrazových
dálkoměrů

Křepelová Alice
Princip prostorového vyrovnání sítí
Kulhánek Michael
Měření hloubek štěrkopísků za účelem zjištění zbytko-
vých nevytěžených) zásob
KU15ák~vá Jiřina
Určení řesnosti čtyřkvadrantového snímače
Lang ová Alena
Vliv teploty a prostředí na délku měřenou dvojobrazovým
d-álkoměrem.

Majzner Jiří
Zhodnocení použitých metod při kontrolním zaměření
dílčích geometrických parametrů nosné konstrukce
Veletržního paláce
Matěj čková Dana
Vhodné tvary bloků orné půdy při projektování
pozemkových úprav
Matušková Kateřina
Ochrana povrchových zdrojů pitné vody před splachem
půdních částic ze zemědělsky obdělávaných pozemků
Mikolášková Vladislava
Rozbor erozní ohroženosti pozemků
Mlej necký Jiří
Průběh záměrné přímky u Theo 010, realizované
světelným svazkem laseru
Motyčka Oldřich
Vazby různorodých veličin při vyrovnání geodetických
sítí a využití softwarového modulu kalkulátoru TI-58
v geodetických výpočtech (transformace)
Mužíček Jiří
Problematika modelového vyjádření účelových sítí,
aplikovatelných pro metodu blokové tachymetrie
Mužíková Helena
Použití náhodných čísel pro modelové řešení
geodetických úloh
Novotný Jan
Studie o vlivu vah na výsledky vyrovnání
Polan Ladislav
Rozbor výsledků sledování vertikálních posunů
stavebního objektu
Rabová Ivana
Studie podmínkové matice pro prostorové vyrovnání
sítě
Šochová Hana
Určení přesnosti bodu zaměřeného protínáním ze
vzdáleností aplikací simulace náhodných proměnných
Talla Zdeněk
Určení polohy bodů trigonometrické sítě velkolomu
Jiří ve Vintířově
Tomášková Dana
Problematika modelových řešení základních
geodetických úloh a sítí aplikovatelných pro metodu
blokové tachymetrie
Turčín Karel
Vyrovnání trigonometrické sítě převodem na výpočet
regresní analýzou, použitím principu duality
Vachatová Marie
Rozbor výsledků ověřovacích měření metody
trigonometrického určování výškových rozdílů
v plochých terénech

Vachovcová Ivana
Mapové podklady pro rekonstrukci hradeb města
Znojma

1984/49



Geodetický a kartografický obzor
50 ročník 30/72, číslo 2/1984

Vladyka Stanislav
Určování ploch polárním planimetrem
Vlček Bohumil
Účelové mapy v oblasti zemědělství
Ziegler Josef
Sledování deformací stavebních objektú odvodňovací
štoly
Ženková Ludmila
Př'íprava vyrovnání prostorové sítě.

Apfelbeck Ivo
Metody použití pseudoinversních matic a geodetické
aplikace
Bambule František
Určení astronomických souř'adnic nové observatoře
Bureš Jaroslav
Ověřovací zkoušky přístroje AGA 600
Dvorský Jaromír
Zavádění nových drahových elementů
Fajtlová Duna
Tabulky základních geodetických veličin pro elipsoid
RS 80
Filipi Marie
Vliv mikroklimatu na měření cirkumzenitálem
Fridrich Václav
Přesnost přístroje KERN ME 3000
Holá Eva
Užití metody regularizace v geodézii
Hořejš Petr
Prostorové transformace referenčních souřadnic
Korbel Zdeněk
Metoda zpřesněného měření kratších délek
Kouřílková Ivana
Použití kolokační metody pro predikci tížnicových
odchylek (složka ~)
Kovář Ladislav
Sledování poklesú zemského povrchu, vzniklých vlivem
dobývání na ložisku Hamr
Kudláčkov á Anna
Použití kolokační metody pl'O pn~dikci tížnicových
odchylek (složka 1/)

Mach Miroslav
I. a II. geodetické úlohy na počítači TI-59
Martiňák Jan
Testování elektronického tachymetru Opton Elta 46

Mikolášek Tomáš
Časové změny slapových parametrú z měření
gravimetrem Gs 15, č. 228
Miloš Jaroslav
Aplikace elektrické odporové metody v archeologii
Milošová Jiřina
Určení referenční hladiny pro sledovaný (vertikální)
pohyb lokálních území se spojenou nivelační sítí
Naučová Drahoslava
Sledování pohybu Laplaceova bodu Litický chlum
Pirník Libor
Řešení úloh vyšší geodézie s užitím konformního
zobrazení na počítači TI-59
Růžička Jan
Návrh technologie měření jemných prostorových
deformací pomocí Mekometru
Sasová Jana
Vliv tvaru kovarianční funkce na výsledky kolokace

Seifert Stanislav
Způsoby vyhodnocování a interpretace v,)'sledků
měření EOM v geodézii
Simbartl Jiří
Řešení diferenciálních rOYllÍcpro změny geodetických
souřadnic
Smrček Jiří
Vliv oprav z refrakce a teploty latí na kvalitu výsledků
nivelace
Štěpánek Ladislav
Rozbor vlastností opakovaně měř'ené trigonometrické
sítě
Úředníčková Hana
Určení distorse Schmidtova dvoumetrového zrcadla
vVeissová Naděžda
Rozbor výsledkú dvourozměrné kolokace na modelu

Benda Jaroslav
Optimalizace využití technické mapy města
Braťková Libuše
Studie o možnosti využití karto metrických souř'adnic
získaných z map velkých měřítek
Čáslavská Miloslava
Přestavba registru evidence nemovitostí a její důsledky
v organizaci prací na středisku geodézie
Dankovič Radim
Studie vybraných metod algoritmizace tvorby
trojúhelníkové sítě v diskrétním bodovém poli
Dočkal Zdeněk
Optimalizace využití technické mapy města
Drahota Miloš
Stanovení systematické chyby dvojice theodolitů pro
přesné měření zenitových úhlú
Dundová Hana
Testování geometrických charakteristik skenerového
záznamuDPZ
Erban Vladimír
Digitální model terénu
Erhardová Miluška
Ověření technologie tvorby ZMVM na podkladě
aktualizovaného obsahu pozemkové mapy EN
Hořej šová Hana
Využití kapesního kalkulátorn pro vý-počty ve
fotogrammetrii
Houžvička Slavibor
Vyrovnání kombinovaného protínání Ila kapesním
kalkulátoru TI 59 dle přesných zásad MNe
Jindra David
Fotogrammetrické určení svislých a yodorovných
posunů bodů na návodní straně přehrady Sance
Junková Simona
Fotogrammetrické zaměření fasády Valdštejnského
paláce
Koňasová Jitka
Kartometrické testování přesnosti digitalizace na
mechanických a poloautomatických souřadnicových
snímačích
Křenek Josef
Použití metody blízké stereofotogrammetrie
vantropometrii
Květoň Rudolf
Vyrovnání výškové sítě zaměřené trigonometrickou
nivelací
Marek Jan
Fotogrammetrické zaměření vodorovných profilů
vodotěsné jámy
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Minářová Zuzana
Využití leteckých snímků pro sledování vývoje krajiny

Medková Libuše
Obecná teorie ekvivalentních zobrazení
Mrkvička Petr
Vzájemné zhodnocení programovatelných kalkulátorů
TI-57 a TI-58

NejdI Jaroslav
Hodnocení použitelnosti mikrografické kamery
Dokumator DA 5
Netušil Viktor
Využití barevných leteckých snímků pro účely vedení
evidence nemovitostí
Novák Vladimír
Digitální model terénu

N ov ot n Ý Jaromír
Vliv zavedení racionálního systému evidence
nemovitostí na činnost střediska geodézie Benešov

P echová Marie
Využití analogového přístroje pro podrobný územní
plán
Pírková Kateřina
Problematika zpracování skenerových záznamů
z hlediska matematické kartografie
Pokorný Bohumil
Studie vývoje areálu kláštera sv. Markéty v Břevnově
Rypáčková Helena
Ověření technologie sběru dat RECOTOU

Sapronovová Taťána
Studie vývoje areálu Klementina
Sudolská Hana
Použití fotogrammetrie v biomechanice

Šik Lubomír
Využití barevných leteckých snímků pro účely vedení
evidence nemovitostí

Tesaříková Pavla
Zaměření návodního líce balvanité hráze
Tomeš Stanislav
Řešení polygonových pořadů na stolním počítači
COMPUCORP 327
Top k a Vladimír
Automatická plošná korelace v dálkovém průzkumu
Země
Trejtnar Jiří
Využití multispektrálních snímků pro sledování
fenoménů
Týč Lubomír
Perspektivní znázornění terénního reliéfu

Ustohalová Eva
Studie o přesnosti polohopisu na mapě velkého měřítka

Vaněček Jan
Použití fotogrammetrie při lesnickém mapování
Volfová Helena
Dílčí případy obecné teorie ekvivalentních zobrazení
Voráček Zdeněk
Zdokonalení stávajícího postupu analyyckého řešení
pozemní fotogrammetrie, vyvinutého na CVUT v Praze

Wech František
Použitelnost účelové mapy skutečného stavu sídliště
pro "Základní mapu města"
Willantová Ilona
Tenzorový charakter zkreslení kartografických zobrazení

Zenkl Vladimír
Racionální využití programovatelných kalkulátorů
Zinková Jaroslava
Vypracování účelové mapy pro orientační běh

Zípek Allan
Fotogrammetrické zaměření fasády Valdštejnského
paláce

Augustiňák Jiří
Racionalizace geodetických prací při proměřování
jeřábových drah

Beránek Jaroslav
Vytyčování elektronickými tachymetry
Boček Josef
Aplikace výpočetní techniky při rektifikaci jeřábových
drah
Bořkovcová Jaroslava
Studium vlivu atmosféry na terestrickou refrakci
Brhelová Eva
Měření deformací ploch s využitím laserové techniky
Brunner Vladimír
Vytyčení pozemního průmyslového objektu
Burešová Michaela
Posouzení přibližného způsobu řešení obloukových
souřadnic pro rektifikaci železničních oblouků

Dalecká Pavla
Měření deformací vzletových a přistávacích drah pomocí
laseru

Hamouz Rudolf
Zkoušky a justáž laserových přístrojů
Hanousek Petr
Ověřování laserového systému gradomat IV a jeho
aplikace při výstavbě inženýrských sítí
Holanec Aleš
Projekt hlavní polní cesty P6/50 k propojení obcí
Kvasejovice, Lidkovice a Měšetice
Homolka Vladimír
Aplikace dálkoměrné a výpočetní techniky ve sportu
Honig Jiří
Projekt otevřeného odpadu v lokalitě Vezerovice
Hrbková Jana
Posouzení přesnosti upravené metody dlouhých tětiv
s využitím laseru
Hrubý Vladimír
Hodnocení optických soustav laseru

Jeníček Václav
Sledování horizontálních a vertikálních posunů malé
vodní nádrže
Jindra Zdeněk
Měření deformace mostní konstrukce
Jungvirtová Zuzana
Projekt rybníka k rekreaci pro JZD Struhařov

Komárek Josef
Vyhodnocení vodorovných posunů stavby, zaměřených
trigonometrickou metodou
Kryštůfek Petr
vývoj a přesnost středu svazku laseru v krátkých
vzdálenostech
Kuříková Helena
Stanovení čar stejné přesnosti pro různé postupy
metody přechodných stanovisek

Ledvinková Eva
Posouzení přesnosti upravené graficko-početní mctody
obloukových souřadnic
Lukášová Miloslava
Vyhodnocení směrově zaměřené geodetické mikrosítě
a určení vodorovných posunů stavby

Maňásková Marie
Informační systém železniční geodézie a kartografie
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Minks Vladimír
Srovnání geodetických metod při zaměření skutečného
stavu polohopisu liniové stavby

Mlej necká Helena
Měření teplotních deformací Paláce kultury

Němec Jiří
Zhodnocení geodetických metod pro sledování osy
technologického proudu kontinuálního lití oceli na za-
řízení vertikální konstrukce v SONP Poldi Kladno

Pazderka Jan
Použití laserového provažovače pro měření
horizontálních posunů vysokých staveb

Pekárková Zuzana
Stanovení čar stejné přesnosti pro různé postupy
metody přechodných stanovisek

Pelcová Viera
Geodetická dokumentace kolejového svazku svážného
pahrbku v železniční stanici a možnost její racionalizace

Petrová Jana
Systém dokumentace informací v železnič'ní geodézii

Pluhařová Hana
Určení vodorovných posunů pozorovaných bodů stavby
s použitím geodetické mikrosítě

Podrazká Alena
Automatizované zpracování základní mapy závodu

Pohanka Ladislav
Přesnost vytyčování pravoúhelníkových sítí polární
metodou

Popela Ladislav
I. Zkouška elektronického dálkoměru (Drážďany)

II. Vytyčení osy železniční trati

Scholz Milan
Porovnání metod pro určení prostorových vztahů
jeřábových drah

Simbartlová Helena
Projekt příjezdové komunikace

Sn op ková Helena
Metody analýzy souboru odchylek geometrických
parametrů dálnice

Stíbalová Jana
Příspěvek k trigonometrickému měření výšek světelným
dálkoměrem Zeiss EOT 2000

Šebek Václav
Vytyčování polární metodou se zjednodušeným
vytyčovacím ramenem

Švůger Jan
Využití laserové techniky při pokládce kolejí na metru

Venhauerová Jana
Vyhodnocení geodetické mikrosítě a určení vodorovných
posunů stavby

Viták Luboš
Regresní a korelační analýza výsledků měření s lasery

Vojtíšková Marie
Racionalizace zpracování tematické mapy velkého
měřítka v projektové organizaci

Vyskočil Petr
Horizontální refrakce v inženýrské geodézii

Zedníček Petr
Měření délek hodů v lehké atletice

Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapování a kartografie

FSv ČVUT v Praze

Geodezia, kartografta i zemeustrojstvo, ě. 6/82

Dimov, L.: Rozvoj geodézie v Bulharsku v období
1877-1919, s. 3-6.

Georgiev, N. - Koceva, V.: Využití mezilehlého po-
tenciálu při představě pohybu umělých a blízkých
současných družic některých planet sluneční sou-
stavy, s. 6-11.

Ohadžijski, A.: Klasické a současné metody určení
souřadnic pólu, s. 11-14. _

Rusev, B. - Vasileva, M. - Zekov, D. - Valev, G.:
K otázce budování základních geodetických sítí
osídlených míst v Bulharsku, s. 15-18.

Vasileva, K.: Klasifikace a odhad metod pro přímé
vyrovnání volných sítí, s. 18-21.

Vdléinov, V.: Interpolační vzorce pro výpočet refrakč-
ního koeficientu při geometrické nivelaci, s. 21-24.

Kostadinov, K.: Použití algoritmu pro zpracování
systému normálních rovnic se speciální strukturou
při řadové analytické aerotriangulaci, s. 24-27.

Šmídek, E. - Postadžijan, Š. - Dimitrova, A. -
Sidov, A.: Rozvoj fotogrammetrických metod při
dálkovém průzkumu, s. 28-29.

Milošev, S.: Přesnost sledování deformací fotogram-
metríckou metodou (normální případ), s. 30-31.

Katranuškova, Oh.: Systematický přístup při analýze,
odhadu a projektování map, s. 32-34.

Češankov, L.: Některé problémy v souvislosti s přes-
ností rotačních laserových nivelačních přístrojů,
s. 35-38.

Przegllld geodezyjny, č. 11-12/82

KrY'ňski, S.: Mezinárodní geodetická asociace - his-
torie a současnost, s. 191-196.

Lamparski, J.: Dopplerovská translokace, s. 197-200.
Andonov, G. - Olszewski, W.: Projektování komplexů

pastvin v Bulharsku, s. 201-204.
Goraj, S. - Nowak, A.: Místo a úkoly pozemkových

úprav v systému geodetické a kartografické služby,
s.204-208.

Dawidziuk, S.: Poznámky z konference v Szarvas,
s.209-212.

Kosicki, K.: Poznámky na téma hospodářské reformy
v geodézii, s. 213-214.

Lipert, O.: Struktura geodetických prací v Dánsku,
s.215-217.

Oichy, L.: Srovnávací analýza výsledků nivelačních
měření v síti I. řádu v Polsku, s. 218-219.
Gralak, A. - Walocha, K.: Inventarizace využití místa

včetně architektonických objektů, s. 220-224.
Prostak, A.: Zařízení geodetické justážní laboratoře,

s. 225-228.
Anigacz, W.: Jednosnímková fotogrammetrie při

určování průhybů střešních vazníků, s. 228-230.
Bqkowski, Z.: Pevné vztahy mikroreliéfu terénu,

s.231-233.
Kaczyňski, R.: Umělé družice Země série "Meteor -

příroda" určené pro dálkový průzkum povrchu
Země, s. 244-245.

Mroczek, S.: Magnetické poměry v době polární vý-
pravy na stanici A. B. Dobrovolského v Burgerově
oáze v Antarktidě, s. 245-247.

Zaremba, S. - Karas, L : Úprava programů pod-
systému evidence půdy EWGRUN pro potřeby
tvorby báze dat informačního systému BAZROL,
s. 248-249.
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TEORIE PRUZNYCH A PRUZNE
, "PLASTICKYCH TELES

(Teoretická knižnice inženýra)

Obsahuje teorii pružnosti a plasticity s aplikacemi v technic-
kých vědách. Řeší úlohy statické a kvazistatické, které vedou
k okrajovým úlohám v teorii eliptických diferenciálních rovnic;
hlavní důraz klade na variační pojetí problémů, které umožňu-
je použít funkcionálně analytických prostředků.

Stavebním a strojním inženýrům, pracovníkům výzkumných
ústavů, posluchačům vysokých škol technických a matematic-
ko-fyzikálních fakult univerzit.
Váz. asi 44 IKčs (V tisku)

Radim Servít - Zbyněk Drahoňovský- Jiří Šejnoha -
Václav Kufner

TEORIE PRUŽNOSTI
A PLASTICITY II

Druhý díl učebnice obsahující základní kurs klasické teorie
pružnosti a teorie plasticity. Z obecné soustavy základních rov-
nic jsou postupně odvozeny vzorce pro výpočet napjatosti a
stavu deformace plošných a prostorových konstrukcí. Jsou po.
užity různé numerické metody: metoda sítí, klasické a přímé
variační metody a metoda konečných prvkli. Výklad doprová-
zejí příklady a cvičení.

Posluchačům stavebních fakult všech typů a absolventům těch-
to fakult.

Váz. asi 29 Kčs (V tisku)

Jan Skula - Richard Špíšek

JAZYK SYMBOLICKÝCH ADRES J5EP
Uvádí definice a podrobný popis jazyka Asembler (včetně
makrojazyka), a to bez ohledu na operační systém a zabývá se
otázkami reprezentace dat a instrukcemi výpočetních systémů
JSEP.

Prcovníkům výpočetních středisek, programátorům, uživatelům
počítačů systémů JSEP a posluchačům vysokých škol technic-
kých a ekonomických i univerzit.

Váz. asi 40 Kčs (V tisku)

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

OBJEDNACI LlSTEK
Dbjednávám[ e) závazně ...... výt. Nei!as - Hlavái!ek: Úvod do matematické teorie pružných

a pružně plastických těles
...... výt. Servít a kol.: Teorie pružnosti a plasticity II
...... výt. Skula - SpUlek: Jazyk symbolických adres JSEP


